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Cinsiyet (sex): Kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar. Örneğin, kadınların doğurganlık özellikleri varken 

erkeklerin böyle bir özelliğe sahip olmamaları.

Toplumsal Cinsiyet (gender): Kadınların ve erkeklerin farklı sosyal ve kültürel yapılara göre değişkenlik gösteren rolleri, 

sorumlulukları ve kendilerinden beklenilen tutum ve davranışları. Örneğin, oğlunu futbol maçı izlemeye götüren babanın 

kızına evde kalıp annesine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini söylemesi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (gender equality): Fırsatları kullanmada, kaynakların ayrılmasında ve kullanımında, 

hizmetlere erişimde ve hizmetlerden yararlanmada bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramaması. Örneğin, karar alma 

mekanizmalarında kadınların nicel ve nitel olarak eşit katılımının sağlanması.

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (gender equality in education): Eğitimde eşit muamele ve eşit fırsatların sunulması; 

kadınlar ve erkekler için inşa edilen ve eşitsizliklerin temelini oluşturan cinsiyetçi sosyal normlardan, kalıpyargılardan 

arınılması; her çocuğun kişisel becerilerini geliştirmesine, kalıplaşmış yargılarla çizilmiş sınırlamalar olmaksızın seçimler 

yapmasına fırsat verilmesi. Örneğin, öğretmenin sınıfta cinsiyetçi görev dağılımı yapmaması.

Toplumsal Cinsiyet Hakkaniyeti (gender equity): Kadın ve erkek arasında hak ve sorumlulukların dağılımındaki 

eşitsizlikleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması ile tesis edilen durum. Örneğin, kadın ve erkeklerin kariyer basamaklarında 

ilerlerken koşullarındaki eşitsizlikleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması, şartlı eğitim yardımı verilmesi.

Toplumsal Cinsiyet Analizi (gender analysis): Kadınların ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve 

bunlara yönelik programlar, politikalar ve projeler geliştirilebilmesi için verili bir durumda kadınların ve erkeklerin farklı 

deneyimlerinin, bilgilerinin ve faaliyetlerinin incelenmesi. Örneğin, okullardaki kadın ve erkek öğretmenlerin cinsiyet temelli 

ihtiyaç ve sorunlarının tespiti için anket uygulanarak sonuçlarının bu perspektif ile değerlendirilmesi.

Toplumsal Cinsiyet Körlüğü (gender blindness): Bireylere belirli sosyal, kültürel, ekonomik ve politik bağlamlarda 

yüklenen farklı kadın/erkek rollerinin ve sorumluluklarının var olduğunu görememe ve bunlara ilişkin eşitsizliği giderecek 

gerekli yaklaşımı gösterememe durumu. Örneğin, meslekleri tanıtan görsel bir ders materyalinde tek bir cinsiyetin ağırlıklı 

olarak gösterilmesi.

Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargısı (gender stereotype): Bireylerin cinsiyetlerine bağlı olarak nasıl görünmeleri, 

düşünmeleri, hissetmeleri ve davranmaları gerektiğine ilişkin kalıplaşmış yargılar ve beklentiler. Örneğin, erkekler güçlüdür, 

duygularıyla değil mantıkla hareket eder; kızlar güçsüz, zayıf, narindirler ve hep duygularıyla hareket eder kalıpyargısı.

Toplumsal Cinsiyetin Ana Akımlaştırılması (gender mainstreaming): Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin bütün 

ana akım politikaların planlama, yapım ve uygulama süreçlerine dâhil edilmesi ve politika döngülerinin her aşamasında 

toplumsal cinsiyete duyarlı izleme, ölçme ve değerlendirme yapılması. Örneğin, okul yönetiminin stratejilerinde kadın ve 

erkek çalışanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması, çalışma planlarında amaç ve hedeflerde toplumsal cinsiyet eşitliği 

vurgusu yapması, planlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirme projelerine yer vermesi, finans ve insan kaynaklarının 

toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde kullanımını planlaması.

TEMEL KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ
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Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı (gender discrimination): Bireyin sosyal açıdan yapılandırılmış cinsiyet rolleri ve 

normlarına dayalı olarak insan haklarından yararlanmasını engelleyen herhangi bir ayrıma, dışlanmaya ya da kısıtlamaya 

maruz kalması. Örneğin, cinsiyete dayalı ayrımcılık sonucu olarak kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel 

hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması.

Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı (gender sensitivity): Bireyin kendi cinsiyeti ve diğer cinsiyet ile ilgili sahip olduğu yargıları 

gözden geçirip, davranışlarını bu yönde şekillendirerek empati kazanması; farklı cinsiyetlerin kendilerine özgü sorun ve 

ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması. Örneğin, “kızlar niçin futbol takımı kurmasınlar ki?” diye düşünüp kalıpyargıları 

sorgulayan bir öğretmenin kız öğrencilerinin futbol takımı kurmalarına destek vermesi.

Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı (gender awareness): Kadınların, erkeklerin, kız ve erkek çocukların kültürel ve sosyal 

yapı tarafından belirlenen, fırsatlara/kaynaklara erişmelerinde ve kullanımlarında farklılıklar yaratan rol ve sorumluluklarının 

olduğunun bilincinde olunması. Örneğin, bir öğretmenin, kız öğrencilerine matematik ve fen alanlarında yeterince destek 

verilmemesinin ve bu alanlardaki yeteneklerinin göz ardı edilmesinin arkasında yatan etmenleri görebilmesi.

Toplumsal Cinsiyet Yanlılığı (gender bias): Herhangi bir durumda bir cinsiyetin diğerine göre üstün görülmesi. Örneğin, 

öğretmenin spor oyunlarında erkek öğrencileri kız öğrencilerden daha üstün görmesi.

Kadınların Güçlendirilmesi (women’s empowerment): Kadının toplum içindeki eğitim seviyesinin, ekonomik durumunun, 

siyasal temsil düzeyinin ve sosyal statüsünün yükseltilmesi; kadınların kapasitelerine olan güvenin geliştirilmesi. Örneğin, 

tüm düzeylerde ve tüm iş alanlarında kadınların ilerlemesini kolaylaştıracak politikalar ve programlara yatırım yapılması; 

kadınların geleneksel olmayan iş alanlarına girmeleri için teşvik edilmesi.

Cinsiyet Tarafsızlığı (gender neutrality): Cinsiyet temelli ayrımcılığın önüne geçebilmek amacıyla, politikaların, dilin ve 

diğer tüm sosyal kurumların cinsiyete göre ayırt edici rollerden kaçınmaları; her iki cinsiyete göre tutum ve davranışların 

farklılaşmaması, tarafsız olunması. Örneğin, öğretmenin sınıf içerisinde kadınları veya erkekleri yüceltebilecek (veya küçük 

düşürebilecek) kelimeleri kullanmamaya özen göstermesi.
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Eşitlik, ayrımcılığa izin vermeyen, bireylere potansiyelleri dâhilinde her şeyi yapabilme olanağının güvencesini veren bir 

ilkedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği hak ve özgürlüklerde, fırsatları kullanmada, kaynaklara ve hizmetlere erişimde ve onlardan 

yararlanabilmede bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramamasıdır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ise; kadınlar ve 

erkekler için inşa edilen ve eşitsizliklerin temelini oluşturan cinsiyetçi sosyal normların ve kalıpyargıların sınırlandırmalarını 

sorgular. Eşitliğin sağlanması, her bireyin kendisini, kişisel becerilerini geliştirmesini, kaynaklara ve fırsatlara erişimini 

güvence altına alır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden oluşmaz, planlı çabaların sonucunda sağlanır.

Neden Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği istiyoruz?

Toplum tarafından kız veya erkek çocuklar için uygun görülen ve onlardan beklenen davranışların farklılaşması erken 

yaşlardan başlamaktadır. Bu nedenle çocukların gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesi ve sınırlandırılmaması için okullarda 

erken dönemlerden itibaren eşitliği destekleyecek eğitim hizmetlerinin sağlanabilmesi önemlidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkların ve 

eşitsizliklerin gündeme taşınarak fark edilmesi, eşitsizliklerin azaltılması için yapılabileceklerin belirlenmesi ve belirlenen 

planın etkin bir şekilde uygulanması ile sağlanabilmektedir. Okullar çocukların zamanlarının büyük kısımlarını geçirdikleri 

mekânlar olmalarının yanı sıra aynı zamanda onları ilerdeki ortak yaşama da hazırlar. Okul ortamlarında eşitlikçi davranışların 

geliştirilmesi zaman içinde eşitlikçi toplumların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Eşitlikçi bir okul ortamında kız öğrenciler 

kendilerine daha çok güvenebilir, kendilerini daha iyi ifade edebilir, toplumsal alanda daha çok söz sahibi olabilir ve kararlara 

daha etkin katılabilir. Yine benzer bir biçimde, bu okullarda, erkek öğrenciler de başarısız olma korkusunu aşabilir, saldırgan 

olmadan kendilerini ifade etmeyi, daha sosyal olmayı, kişiler arası ilişkilere önem vermeyi ve diğer kişilerin ihtiyaçlarına 

duyarlı olmayı öğrenebilir.

Çocuklarda eşitlikçi davranışların geliştirilebilmesi için eğitim ortamlarının ve süreçlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı hale getirilmesi gerekmektedir. Eğitim plan ve programlarında, eğitim materyallerinde, kullanılan dilde, öğretmen 

davranışlarında, rehberlik hizmetlerinde ve velilerle ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek düzenlemelerle 

eşitlik okul yaşamının temel ilkesi haline getirilebilir. Bu düzenlemelerin yapılabilmesi için toplumsal cinsiyete duyarlı bir 

okul yönetiminin mekân kullanımından, karar alma mekanizmalarına ve katılıma, gereken temel eğitimi sağlamaktan, 

değerlendirmeye kadar pek çok alanda çalışma yapması gerekmektedir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bir okul geliştirme 

süreci, kadın ve erkek çalışanların ihtiyaçlarının ve deneyimlerinin her aşamada karar alma süreçlerine dâhil edilmesini 

zorunlu kılar. Kadın ve erkekler ancak böyle bir yaklaşımla okul olanaklarından eşit derecede yararlanabilir ve eşitsizlik okul 

ortamlarında yeniden üretilmez.

Okullarda öğretmenler ve yöneticiler çocukların yaşamında eşsiz bir role sahiptir. Eşitlikçi bir okulda toplumsal cinsiyet 

eşitliğine duyarlı öğretmen ve yöneticilerin olması, öncelikle çocukların doğru rol modellerle toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı olarak yetişmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda, böyle bir ortamda çalışanlar için de, kendi potansiyelleri dâhilinde 

yapmak istediklerini cinsiyetçi kalıpyargılarla engellenmeden yapmaları güvence altına alınmış olacaktır. Toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamak, bu günkü koşullarda bir değişim sürecini gerektirmektedir. Değişim, ancak herkesin katılımıyla geliştirilen 

toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir okul iklimi ile gerçekleşecektir.

GİRİŞ
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Niçin ve Nasıl Geliştirildi?

Elinizdeki “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu”, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak 

anaokulundan liseye kadar her düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları okullar için bir kendini değerlendirme aracı olduğu kadar, eğitimde toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için bir hedef belirleme ve planlama aracı olarak da kullanılabilecek niteliktedir (Ek 1). 

Kılavuz’dan yararlanılarak eşitsizlikleri azaltacak stratejiler ve etkinlikler geliştirilebilecektir. Bu çerçevede Standartlar; 

okullarda toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle, kalıpyargılarla, önyargılarla başa çıkma konusunda okul yöneticilerinin, 

öğretmenlerin ve yardımcı personelin becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayabilecektir.

Toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim ortamları ve süreçleri ile toplumsal cinsiyete duyarlı okul yönetimi olup olmadığını 

değerlendirmek ve okulları geliştirmek üzere yol gösterici niteliklerden oluşan bir araç olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine 

Duyarlı Okul Standartları’nın hazırlanması aşamasında şöyle bir yol izlenmiştir: Önce, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

bu alanda çalışacak toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, ölçme değerlendirme ve psikolojik danışma ve rehberlik alanlarından 

deneyimli 5 uzmanla bir ekip oluşturulmuştur. Ekip, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için genel çerçeveyi 

veren UNESCO Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Yaygınlaştırma Rehberi (2009) ile Öğretmen Yetiştirme Politikalarında 

ve Uygulamalarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni (2015) inceledikten sonra, Türkiye’de okul geliştirme ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması alanında yapılan önemli uygulamaları (İlköğretim Kurum Standartları, Demokrasi 

ve İnsan Hakları Eğitimleri Uygulamaları vb.) gözden geçirmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları 

geliştirilmeye başlanırken benzer çalışmalar ve diğer ülke örnekleri de incelenmiştir.

Standartların ve hedeflerin belirlenmesinde en önemli girdiyi çalışmanın başlangıcında 10 ildeki 40 pilot okulda; öğrenciler, 

öğretmenler, okul yöneticileri, müfettişler, veliler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) il ve merkez teşkilatı temsilcileri, sendika 

temsilcileri ile görüşülerek yapılan Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Çalışması 1 sağlamıştır (Engin Demir 

ve diğerleri, 2015). Önce bir taslak doküman hazırlanmış daha sonra hazırlanan bu taslak doküman Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının hazırlanmasında katkı sağlamak üzere kurulan MEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

ilgili uzmanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan Çalışma Grubu üyeleriyle paylaşılmış ve onların önerileri 

doğrultusunda geliştirmiştir. Çalışma Grubu’nun değerlendirme ve geliştirme önerileri atölye çalışmaları ile ve elektronik 

ortamda görüş alma şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu Neleri 
İçermektedir?

Kılavuzda Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları (Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 

Eğitim Ortamları ve Süreçleri Standartları, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Yönetimi Standartları) ve Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının Okullarda Kullanımı bileşenleri yer almaktadır. Öğretmenlerin ve okul 

yöneticilerinin öğrencilerle ve velilerle birlikte bir değişim planlayabilmeleri için toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin konuları 

açıklıkla tartışabilecek donanımda olmaları önemlidir. Bu nedenle önce eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili temel 

kavramlar tanıtılmıştır. Daha sonra eğitim ortamları ve süreçleri ile ilgili standartlara, okul yönetimi ile ilgili standartlara, ilgili 

hedeflere ve doğrulama kaynaklarına yer verilmiştir.

Standartlar toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir okul ortamından beklentilere işaret etmektedir. Hedefler ise okulların bu 

beklentileri karşılamak için yapması gerekenlerdir. Bu hedefler okullar tarafından kendi özel durumlarına göre geliştirilebilir.

1  Başlangıç Durum Değerlendirmesi ve İhtiyaç Analizi Çalışması yerine bundan sonra “İhtiyaç Analizi Çalışması” ifadesi kullanılacaktır. 



9Okullar için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teminat Aracı (OTCETA) Kılavuzu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu Kimin İçin 
Hazırlanmıştır?

Okullar, çocukların; dersler, ders dışı etkinlikler, vb. planlı bir dizi etkinlikle, belli amaç ve ilkelerle hareket ederek, öğretmenler, 

diğer çalışanlar ve velilerin çabalarıyla yaşamı, bir arada yaşamayı ve topluma nasıl katılacaklarını öğrendikleri kurumlardır. 

Katılımcı, eşitlikçi, demokratik insan ilişkilerinin geliştirilmesi okulların temel hedeflerindendir. Bu hedeflere ulaşabilmek 

üzere çalışanları desteklemek ve gelişim için gerekli koşulları sağlamak okul yönetimlerinin sorumluluğudur.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin, çocukların cinsiyetçi 

kalıpyargılarla sınırlanmadan, kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri ortamlarda kaliteli eğitim alabilmelerini sağlamalarına 

katkı vermek üzere hazırlanmıştır. Değişimin yönünü ve hedeflerini belirlerken, planlama yaparken, uygulama sırasında ve 

sonrasında izleme yaparken yararlanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Kuşkusuz, her okulun kendi gelişim planı olacaktır ve 

o plan okulun öğrencilerinin, velilerinin, öğretmenlerinin ve yöneticilerinin özelliklerine uygun olarak o okula özgü olacaktır. 

Kılavuzla, okulların toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için kapsamlı ve eşgüdümlü bir çalışma yapan eğitimcilere 

sistematik bir yaklaşım tanıtılmaktadır. Okulların kendi gelişim süreçleri esas olup, okullar arasında bir karşılaştırma 

hedeflenmemektedir.

Kılavuzun, her bireyin hak ve özgürlüklerini eşitçe yaşamasının, kendisini geliştirmesinin, kaynaklara erişiminin güvence 

altında olduğu bir eğitim ortamı yaratmak yolunda okul yöneticilerine ve öğretmenlere öncelikle kendilerini ve okullarını 

tanımaları, gelişimlerini planlamaları ve izlemeleri konusunda destek olması beklenmektedir.

2  Bu uygulama önerileri ETCEP’in pilot uygulamaları sırasında gözlemlenen ihtiyaçlar ve edinilen deneyimler doğrultusunda Kılavuza sonradan eklenmiştir.

Standartların ve hedeflerin belirlenmesinde hak temelli bir yaklaşım benimsenmiştir. Alan çalışanlarının deneyimlerinden 

yararlanılmıştır. Standart ve hedeflerin uygulanabilir olması, gelişim amacına uygun olması, diğer uygulamalarla (Türkiye ve 

diğer ülkelerde) karşılaştırabilir olması esas alınmıştır. Bu standart ve hedeflerin genel olarak okul toplumunda, toplumsal 

cinsiyet eşitliğine ilişkin duyarlılığın artmasını sağlayacak ve karar vericilerin (yönetici, öğretmen, veli vb.) uygulamalarında 

yol gösterecek nitelikte olmasına dikkat edilmiştir.

Kılavuzda hedeflerle ilgili açıklamaları Başlangıç Soruları izlemektedir. Başlangıç soruları, okullarında toplumsal 

cinsiyet eşitliğini geliştirmek üzere çalışma başlatmış eğitimcilerin konuya odaklanmalarını sağlamak, konu üzerine 

ayrıntılı düşünmelerini teşvik etmek için örnek olarak verilmiştir. Kullanıcılar, bu soruları kendi durumlarını göz önünde 

bulundurarak çeşitlendirebilir. Başlangıç Soruları, standart ve hedeflerde tanımlanan duruma ilişkin olarak yeri geldiğinde 

öğretmen, rehber öğretmen ya da okul yönetimine yönelik sorular olarak ifade edilmiştir. Ancak eğitimciler bu sorulara 

kendi uygulamalarından yola çıkarak değil, okuldaki genel uygulamaları dikkate alarak yanıt vermelidir.

Kılavuzda ayrıca, hedeflere uygun olarak Doğrulama Kaynakları yer almaktadır. Bunlar, uygulamaların 

değerlendirilebilmesinde kullanılacak araçlara örnek olarak verilmiştir. Okullar bu kaynakları ellerindeki olanaklara göre 

çeşitlendirebilir. Doğrulama kaynaklarından faydalanmak hedeflerin yerine getirilip getirilmediği konusunda mümkün olan 

en doğru verileri elde etmeye ve doğru değerlendirme yapabilmeye katkı sağlayacaktır.

Kılavuzda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının okullarda nasıl kullanılabileceğiyle ilgili açıklamalara 

da yer verilmiştir. Bu bölümde okulların standartları kullanarak kendilerini nasıl değerlendirecekleri ve gelişimlerini nasıl 

planlayacakları açıklanmıştır. Ayrıca, okullarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirmeye yönelik bazı uygulama 

önerilerine de yer verilmiştir 2. 
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Günlük hayatta sıklıkla duyduğumuz ve çoğu zaman birbirinin yerine kullandığımız cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 

birbirlerinden farklı anlamları olan kavramlardır. Cinsiyet kavramı ile bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, 

fizyolojik ve biyolojik özellikleri tanımlamaktayız (Giddens, 2000; Akın ve Demirel, 2003; Lorber 1994, Deaux, 1985). Toplumsal 

cinsiyet ise cinsiyet kavramının sınırlılığından, yani cinsiyetler arasında var olan farklılıkları sadece biyolojik temelli olarak 

tanımlamanın sınırlamasından kurtulmak için kullandığımız bir kavramdır (West ve Zimmerman, 1987).

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkekler arasındaki farklılıkların sadece biyolojik farklılıklar olmadığını vurguladığı 

gibi, bu biyolojik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkan bazı sosyal ve kültürel değerlerin oluşturduğu farklılıklara da 

işaret etmektedir. Bu sosyal ve kültürel değerler bir yandan bireylerin yaşantılarını kısıtlarken diğer yandan da eşitsizlikleri 

beslemektedir. Toplumsal cinsiyete ilişkin kategoriler, örneğin “kadınlık” ve “erkeklik” ile ilgili olan davranışlar, kişilik 

özellikleri, roller, aslında sosyal ve kültürel yapı tarafından oluşturulmuş kategorilerdir (Giddens, 2000; Lorber, 1994; Eccles, 

1990; Bhasin, 2003). Bu kategoriler toplumsal olarak oluşturuldukları için, sabit ve evrensel tanımlara sığmamakta, tam 

tersine toplumsal değişim sürecinde değişip, dönüşmektedir. Toplumsal cinsiyet durağan bir kavram değil; aksine toplumsal 

etkileşimlerle oluşturduğumuz ve sürekli yeniden yarattığımız dinamik ve değişken bir kavramdır. Eşitliğin artık bir hak olarak 

görüldüğü günümüz toplumlarında bu değişimin yönünün de eşitliğe doğru olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğudur.

Toplumsallaşma Süreci 

Bireylerin doğdukları andan ölümlerine kadar süren ve toplumun kendilerinden beklentilerini öğrendikleri ve bunu 

gerçekleştirmeye çalıştıkları sürece ‘toplumsallaşma’ diyoruz (West ve Zimmerman, 1987). Bebeklerin toplumsal cinsiyetlerini 

öğrenmeleri tamamen bilinçsiz olmaktadır; ancak zaman içerisinde erkek veya kadın olarak adlandırılmaları için gerekli 

olan sinyalleri aile, okul, arkadaş gibi çeşitli kanallardan alırlar. İçinde bulundukları ortamlarda gözledikleri anneler, babalar, 

diğer kadınlar ve erkekler, rol modeller cinsiyet rollerini gözlemlemeleri, taklit etmeleri, öğrenmeleri ve benimsemeleri için 

gereken uyaranları sağlamaktadır. İki yaş civarındaki çocukların, cinsiyetin ne olduğuna ilişkin anlayışlarının yavaş yavaş 

oluşmaya başladığını biliyoruz (Giddens, 2000). Küçük çocuklar, bu yaşlardan itibaren genellikle, kendi cinsiyetlerini bilirler 

ve başkalarını da cinsiyetlerine göre doğru bir biçimde sınıflandırabilirler. Bununla birlikte çocuklar beş veya altı yaşına 

geldiklerinde kadınlar ile erkekler arasındaki anatomik temelli cinsiyet farklılıklarını toplumsal cinsiyetleri ile özdeşleştirmeye 

başlarlar; çünkü kendilerine verilen oyuncaklar, resimli kitaplar, çizgi filmler hep erkek ve kadın özellikleri arasındaki 

farklılıkları kalıpyargılara uygun olarak vurgulama eğilimindedir (Giddens, 2000).

Çocuklar oyuncaklarını, diğer bireylerin bazı tutum ve davranışlarına uygun olarak genellikle toplumsal cinsiyete göre 

sınıflandırma eğilimindedir. Örneğin, yetişkinlerin izinde giderek oyuncak yavru kedi ve tavşanın kız çocuklar için, aslan 

ve kaplanların erkek çocuklar için daha uygun olduğunu düşünebilirler. Yine benzer bir şekilde, büyüklerinden duydukları 

şekilde erkeklerin ağlamaması, güçlü kişiler olmaları gerektiğini; bunun aksine kadınların ise duygusal, hassas, kırılgan 

olmalarının normal olduğunu düşünebilirler. Bu ve benzeri kalıpyargılarımız çok erken yaşlarda içinde yaşanılan toplumun 

şekillendirmesiyle oluşmakta ve sorgulanmadığı takdirde, ileri yaşlarda da bizimle beraber sürmektedir. Toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarının kısıtlayıcı, bireyin gelişimini engelleyici etkileri sorgulanmaya başlandığı zaman ayrımcılık ve eşitsizlik fark 

edilir ve ancak o zaman davranışlarda eşitliğe doğru bir yönelim başlar.

1. TOPLUMSAL CİNSİYET
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Sonuç olarak, kız ve erkek çocuk olarak dünyaya gelen bizler toplumsallaşma süreci içerisinde kadınlara ve erkeklere 

özgü olarak tanımlanan beklentilerle karşılaşmaktayız. Hepimiz kendi deneyimlerimiz ışığında bu farklı beklentilerin neler 

olduğunu düşünebiliriz. Özellikle erkek egemenliğine dayalı (ataerkil) toplumlarda kadınların çoğunlukla uysal, duygusal 

ve edilgen; erkeklerin ise asi, mantıklı ve aktif olmaları yaygın beklentiler arasındadır. Bu beklentiler, cinsler arasındaki 

eşitsiz güç ilişkilerini de göstermeleri açısından önemlidir (Giddens, 2000; Lorber, 1994). Eşitsiz güç ilişkileri ile her iki cinsin 

toplumda sahip olduğu statü ve saygınlığın dengesiz oranda dağılmasını kastediyoruz.

Kadınların halen iş yaşamında erkeklere oranla çok geride kalmaları, yönetici pozisyonunda olan kadın sayısının sınırlı 

oluşu, siyasal alanda kadının temsilinin yetersiz kalışı gibi durumlar toplumlardaki kadın erkek arasında var olan eşitsiz 

güç ilişkilerinin en somut örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan hareketle, günümüzde kadınların karşılaştıkları 

birçok sorunun toplumsal cinsiyetle ilişkili olduğunu görmekteyiz. Bir toplumda kadınların ve erkeklerin toplumsal hayata 

katılım biçimi, oranı, görünürlüğü ve temsil biçimi önemli oranda o toplumda geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından 

etkilenmektedir. Diğer bir ifadeyle, bir toplumda kadın ve erkeğin toplum içindeki statüsünü ve buna uygun rollerini büyük 

oranda toplumsal olarak oluşturulan toplumsal cinsiyet rolleri belirlemektedir.

Toplumsal Cinsiyet Rolleri

Toplumsal cinsiyet rolleri, geleneksel olarak kadınlarla ve erkeklerle ilişkili olduğuna inanılan, böyle kabul edilen rolleri ifade 

etmektedir (Eccless, 1990; Bhasin, 2003, Erdoğan, 2008). Toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel olarak kadına ve erkeğe uygun 

görülen kişilik özelliklerini ve davranışlarını (rolleri) içerir ve bunlar genellikle toplum tarafından kalıpyargılara dönüştürülür 

(Basow, 1992; Dedeoğlu, 2000).

Kadınların ve erkeklerin davranışları arasındaki farklar esas olarak, kadın ve erkek kimliklerini yani kadınlık (femininity) 

ile erkekliği (masculinity) toplumsal olarak öğrenmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Zaman ve mekân bağlamında, toplumdan 

topluma farklılık gösteren toplumsal cinsiyet rolleri, söz konusu kültüre göre biçimlenir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun 

kültürü; bir kadın ve erkeğin nasıl davranacağına, nasıl düşüneceğine ve nasıl hareket edeceğine ilişkin beklentileri ortaya 

koyan, yani kadın ve erkeği sosyal olarak yapılandıran özellikleri belirlemektedir.

Bu noktada örnek olarak iki kardeş olan Ali ile Ayşe’yi düşünelim. Ayşe kız bebek, Ali de erkek bebek olarak doğdular ancak 

yetiştirilirken kendilerinden beklenilen roller çerçevesinde kız çocuk ve erkek çocuk olmayı öğrenerek büyüdüler. Ali’ye 

sürekli “Aslan” gibi olduğu, güçlü kuvvetli olduğu, her şeyi başarabileceği söylendi. Kendisine ev içinde söz hakkı tanındı, 

kısıtlı ekonomik imkânlar daha iyi bir eğitim alabilmesi için harcandı, özel dersler aldı. Daha özgür ve serbest yetiştirildi. 

Ayşe’ye ise sürekli “cici, narin, sevimli” olduğu söylendi. Kendisine ev içinde pek söz hakkı tanınmadı, genellikle kararlara 

katılımı değil ev işlerine olan desteği istendi. İkinci bir çocuğu daha okutmanın zorluğu sebebiyle kendisine Ali ile aynı eğitim 

imkânları sağlanmadı. Daha bağımlı, daha az serbest yetiştirildi. Ali çok saygın bir üniversite mezunu olarak yüksek lisansını 

da tamamladıktan sonra uluslararası bir şirkette özgüveni yüksek üst düzey bir yönetici oldu. Ayşe ise liseyi bitirdikten sonra 

uzakta olduğu gerekçesiyle daha iyi bir üniversiteye gönderilmeyip, evlerine yakın olan bir üniversitede okumak durumunda 

kaldı. Sonrasında düşük ücretli bir işte çalışmaya başladı; ancak kısa süre içerisinde üç çocuğa sahip olduğu için iş hayatına 

da devam edemedi.
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Bir önceki paragrafta verilen örnekte görüldüğü üzere kişilerin cinsiyetlerine bağlı olarak onlardan beklentilerimiz ve onlara 

karşı olan davranışlarımız farklılaşabilmektedir. Bu farklılaşmalar da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yol açabilmektedir. Bazı 

durumlarda eşitsizlik tek alanda yaşanmamakta, katmanlı olabilmektedir. Ayşe, yoksul, çok çocuklu bir ailenin engelli kız 

çocuğuysa kendine biçilen rol yaşamını katmanlı olarak zorlaştırmaktadır.

Cinsiyetin toplumsallaşması, bireylerin kendi cinsiyetlerine bağlı olarak nasıl davranmaları gerektiğini ve onlardan 

gerçekleştirmeleri beklenen farklı görevleri ifade etmektedir. Bu da aile, okul, medya gibi toplumsal etkenler sonucunda 

ortaya çıkmaktadır (Beal, 1994). Genellikle toplumun erkeklerden beklentisi, kalıpyargılara uygun olarak, kamusal alanda 

varlık göstermesi ve akılcılığı her daim elde tutmasıdır. Böylesi bir toplumsallaşma süreci, erkeği duygusal davranış 

sergilemekten uzaklaştırırken, kadınlar için işleyen süreç ise tamamen tersidir. Onlardan beklenen duygulu-zayıf olmaları, 

yaşam alanının sınırlarını ev, eş ve çocuklarla belirlemeleridir. Kadınlara verilen eğitim, seçilen meslekler özel alanda sorun 

yaratmayacak nitelikte olmalıdır. Buna göre çalışan kadın ev ve iş ikilemini sürekli sırtında taşımak zorunda kalmaktadır 

(Giddens, 2000, Bingöl, 2014; Eccles, 1990; Bhasin, 2003).

İleri sanayi toplumlarında erkeğin kimliğinin ana çizgisini kamusal alanda yaptıkları, kadınınkini ise ev içinde yaptıkları 

oluşturmaktadır. Bu nedenle, kadınların çoğu zamanlarını ev işlerini yaparak, erkeklerin çoğu ise zamanlarını evin dışındaki 

mesleklerde geçirmektedir (Giddens, 2000; Lorber, 1994; Eccles, 1985; Bhasin, 2003). Geleneksel aile çerçevesinde erkekler 

tamir, alışveriş, bahçe bakımı gibi işleri yaparken, kadınlar ücret karşılığı ev dışında çalışsalar bile, kendilerine verilen yemek 

pişirme, bulaşık yıkama ve ev temizliği gibi işleri yapmaktadır (Günay ve Bener, 2011). Her ne kadar bu bahsettiğimiz roller 

zaman içinde değişiklik gösterse de halen günümüz toplumlarında ev dışında ücretli işlerde çalışan kadın sayısı, evde 

ev işlerini yapan kadın sayısının oldukça gerisinde kalmaktadır. Örneğin, Türkiye’de işgücüne katılma oranı kadınlarda 

%32,4 iken erkeklerde ise bu oran %72,8 olarak karşımıza çıkmaktadır 3. Buna ek olarak, ev dışında ücretli işlerde çalışan 

kadınların da çoğunluğu erkeklere oranla daha düşük ücretli ve daha düşük statülü işlerde çalışmaktadır. Örneğin, Ekonomik 

Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkelere bakıldığında kadın-erkek ücret farkı % 36,06 oranı ile Kore’de en yüksek 

seviyedeyken, bu oran %5,62 ile Yeni Zelanda’da en düşük düzeydedir 4. Türkiye’de ise bu oran %20.06’dır.

Bazı toplumlarda toplumsal cinsiyet rolleri farklı biçimlerde de karşımıza çıkabilmektedir. Örneğin, Tibet taşrasında yaşayan 

Mosuo toplumunda aile reisleri kadınlardır. Kadınlar iş konusunda kararlar alır, soy kadın tarafı üzerinden takip edilir ve 

mülkiyet anaerkil bir şekilde aktarılır. Endonezya’da bulunan Minangkabau’da, Gana’da yaşayan Akan halkında, Kosta Rika’da 

yaşayan ve küçük bir halk olan Bribri’de ve Yeni Gine’nin batısındaki Güney Begonvil’de bulunan Nagovisiler’de erkeklerin, 

kadınlardan daha edilgen olduğu görülmektedir (Giddens, 2000). Her ne kadar çoğu zaman toplumsal cinsiyet rollerinin, her 

iki cinsin “doğa”sı olduğu benimsetilse de (Beal, 1994); burada verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi böyle bir genel geçer 

durum söz konusu değildir.

Cinsiyetin toplumsallaşması bebeklik döneminden itibaren başlayan bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bebeğin içine 

doğduğu toplum, onu, kadın ve erkeğe uygun gördüğü davranış kalıpları içinde şekillendirir. Buna göre çocukların beslenme 

tarzlarından, giysilerine, oyuncaklarına, kitaplarına, çizgi filmlere, bilgisayar oyunlarına, okula ilk adımını attığında karşılaştığı 

ders kitaplarına dek her şey iki cinse uygun olduğu varsayılan, bireyleri cinsiyetleri ile sınırlayan imge ve anlamlarla yüklüdür. 

Bu süreç çoğu eğitim ortamında da sürmekte, okula ilk adımlarını attıkları andan itibaren çocukların, edilgen ve zayıf kadınlar 

ile etken ve güçlü erkekler olarak toplumsallaştırıldığı bir süreç olarak devam etmektedir.

3 TÜİK İşgücü İstatistikleri, Temmuz 2015.

4  http://www.oecd.org/gender/data/genderwagegap.htm
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Diyebiliriz ki, bütün toplumlarda doğuştan gelen biyolojik farklılıklar kültürel olarak yorumlanıp değerlendirilir. Kadınların 

ve erkeklerin hangi davranış ve faaliyetleri yapabileceklerine, güce kimin ne derece sahip olacağına veya sahip olması 

gerektiğine ilişkin toplumsal beklentiler buna göre geliştirilir. Toplumsal cinsiyet temelli asimetri, diğer bir ifadeyle farklılıklar 

ve eşitsizlikler yaşamımızın her anında sürekli karşımıza çıkmaktadır. İster erkek ister kadın olalım, bu eşitsizlikler ile her 

an başa çıkmak zorunda kalıyoruz. Yukarıda sıkça vurguladığımız gibi kadınlarla ilişkili toplumsal cinsiyet kalıpyargılarımız 

onların hayatlarını köklü bir biçimde etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarımızın yalnızca kadınlarla ilişkili 

olmadığını da aklımızda tutmalıyız. Erkeklerden hep güçlü olmalarını hiç duygusal olmamalarını beklemek, iş hayatında 

hep başarılı olmalarını beklemek, ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını hissettirmek, çevre üzerinde belirli bir etkinlik 

ve kontrol sağlamaları gerektiğini düşündürmek vb. de erkekleri olumsuz etkilemektedir. Sonuç olarak, toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarımız yalnızca kadınlara değil aynı zamanda erkeklere de zarar vermektedir. Bu nedenle eşitliğe giden yolda 

kadınlar ve erkekler yan yana yürür, kalıpyargıları birlikte sorgular, kendilerini kısıtlayan koşulları aşmak için birlikte 

çalışırlarsa, ancak o zaman toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ortadan kaldırma yolunda büyük bir adım atılabilir.

Kız ve erkek çocukların eşitliği, özgür olabilme ve fırsatlardan eşit yararlanabilme haklarına sahip olmaları demektir. Eğitimde 

toplumsal cinsiyet eşitliği her öğrenciye eşit muamele yapılmasıyla başlar ve bir süreç olarak tüm eğitim kademelerini 

içerir. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın amacı, hiçbir öğrencinin, eğitim ortamlarında ve süreçlerinde 

cinsiyetlerinden kaynaklı ayrımcılığa uğramamasını sağlamaktır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği her çocuğun kişisel 

becerilerini geliştirmesine, kalıplaşmış yargılarla çizilmiş sınırlamalar olmaksızın seçimler yapmasına fırsat verir (Bank, 

2007). Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı olan öğretmenlerin ve yöneticilerin olması, eğitim ortamlarında 

cinsiyetçi olmayan eşitlikçi bir dil kullanımı, görsellerin geleneksel cinsiyetçi kalıplardan arındırılması, her bireyin cinsiyet 

rolleriyle kısıtlanmadan nitelikli bir eğitim hizmetinden yararlanabilmesi bir bütün olarak eğitimde toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin temel unsurlarındandır.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, her ne kadar başlangıçta, eğitime erişim eşitliği üzerine kurulsa da, görüldüğü gibi 

bunun ötesinde bir durumu ifade etmektedir. Şöyle ki, eğitime erişim eşitliği ile kastedilen, kız ve erkek çocukların okullarda 

eşit sayıda temsilidir. Okullulaşmanın kız ve erkek çocukların ikisi için de %100 olması eğitime erişimde ulaşılması gereken 

bir durumdur. Bu da eğitimdeki eşitliğin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ise, daha 

geniş anlamda kullanılarak, bir sürece işaret etmektedir. Eğitimde her iki cinsiyete de eşit muameleyi ve eşit fırsatları 

içeren bu süreç, aynı zamanda kız ve erkek çocuklar için inşa edilen ve eşitsizliklerin temelini oluşturan sosyal normlardan, 

kalıpyargılardan arınmayı da içermektedir.

Eğitime Erişim Eşitliği Göstergeleri;

• Eğitimin her kademesinde kayıtlı kız ve erkek öğrencilerin sayıları

• Eğitimine devam edebilen kız ve erkek çocukların sayıları

• Eğitimini yarıda bırakan kadın ve erkeklerin sayıları

• Okula düzenli gelen kız ve erkek öğrencilerin sayıları

• Sınıf tekrarı yapan kız ve erkek öğrencilerin sayıları

• Kadın ve erkekler için ortalama eğitim süreleri

olarak belirlenir.

1.1. EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
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Buna karşılık, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim ortamları ve okul yönetimi alanlarında farklı göstergelerle izlenir. 

Bu göstergelere örnek olarak,

• Sınıf içi uygulamaların toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde yapılması,

• Eğitim materyallerinin konu, metin ve görsellerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde üretilmesi ve 

kullanılması,

• Öğretmenlerin tutum ve davranışlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmaları,

• Okul yönetiminin çalışma planlarını (stratejik plan, okul gelişim planı, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet eşitliğini 

yaygınlaştıracak şekilde yapması ve

• Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar yapmaları için motive edilmesi verilebilir. 

Eğitim, dünya genelinde yoksulluğun sona ermesi, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması için son derece önemlidir. 

Okullulaşma düzeyinin yüksek olduğu ülkeler kalkınma açısından başarılar elde etmektedir. Günümüzde halen cinsiyet 

temelli ayrımcılık, eğitimin önündeki en büyük engellerden biridir. Bu engel aşılmaksızın, herkes için eşit eğitime erişilmesi 

oldukça zordur. Özellikle bazı gelişmekte olan ülkelerde, okula gidemeyen çocukların ve gençlerin çoğunluğunu kız çocukları 

oluşturmakta ve temel eğitimde kız çocukların katılımının artırılmasında sınırlı ilerlemeler kaydedilmektedir. Alınan eğitimin 

cinsiyetlere göre dağılımını dünya ölçeğinde karşılaştıran veriler göstermektedir ki birçok ülkede kadınların Okullulaşma 

düzeyi erkeklere göre daha düşüktür.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir. Bir insan hakkı 

olarak eğitim, eşitlik, kalkınma ve barış hedeflerine ulaşılması için gerekli bir araçtır (Subrahmanian, 2005). Ayrımcı olmayan 

eğitim, hem kız çocukları hem de erkek çocukları için önemli faydalar sağlarken, kadınla erkek arasında daha eşit ilişkiler 

kurulmasına da büyük katkıda bulunmaktadır.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplum içinde kökleşmiş diğer eşitsizliklerin hem sebebi hem de sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Subrahmanian, 2005). Maddi yetersizlikler, coğrafi izolasyon, etnik köken, engelli olmak ve bu 

durumlara karşı geleneksel yaklaşımlar, kadınların toplum içindeki haklarında kısıtlamalar oluşturmak için bahane 

olarak kullanılmaktadır. Erken evlilik ve hamile kalmak, cinsiyet temelli şiddet, ayrımcı politika, mevzuat ve uygulamalar, 

günümüzde hala milyonlarca kız çocuğunun okula başlamasını, tamamlamasını ve diğer tüm eğitim imkânlarından 

faydalanmasını engellemektedir. Bu sebeple toplumsal cinsiyet konusunun okul öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar, 

altyapının planlanmasından öğretmenlerin yetiştirilmesine kadar eğitimin her aşamasına entegre edilmesi gerekmektedir 

(Subrahmanian, 2005).

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği sadece kız öğrencileri değil bütün öğrencilerin eğitim süreci içerisinde ve sonrasındaki 

deneyimlerini etkilemektedir. Bu yüzden kız ve erkek öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları bir bütün olarak düşünülmeli, 

öğretmenler ve öğrenciler arasındaki dinamikler ve güç ilişkileri, bireylerin kaynaklara ulaşımı ve karar verme süreçlerinde 

cinsiyet faktörü detaylı olarak incelenmelidir (USAID, 2011). Eğitimcilerin kullandıkları dil ve söylemler, öğretim ve disiplin 

yöntemleri, değer ve tutumları, beklenti ve davranışları bireylerin toplumsal cinsiyet rollerinin belirlenmesinde önemli bir 

paya sahiptir (Younger ve Warrington, 2008). Bu çerçevede eğitimcilerin toplumsal cinsiyet farkındalığına ve duyarlılığına 

sahip olmaları eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmenin ön koşullarından biridir; ancak bu bilinçten yoksun 

bir toplumsal ortamda yetişen öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini sorgulamaları ya da okul öncesi dönemlerden 

itibaren öğrenilmiş olan cinsiyete dayalı kalıpyargılarla mücadele edebilmeleri pek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitim yoluyla yeniden üretilmektedir. Bu kısır döngüyü ortadan kaldırabilmek ve eğitimde 

toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli stratejilerin ve politikaların benimsenmesiyle 

mümkün olabilmektedir.
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Ayrımcılığı Fark Etme

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için, kadın ve erkeğin topluma katkılarına ilişkin ayrımcı yaklaşımların fark 

edilmesi gerekmektedir (Inglehart ve Norris, 2003). Ayrımcı yaklaşımlar kadın ve erkeğe farklı oranlarda ve nitelikte yatırım 

yapılmasına ve kaynakların farklı oranlarda dağılmasına sebep olmaktadır. Kadın ve erkeğe verilen değerde farklılaşma, kız 

öğrencilerin eğitimden dışlandığı toplumlarda daha belirgin olarak görülmektedir. Bu tip toplumlarda kadınlara geleneksel 

ev içi roller atfedildiğinden, kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre akademik anlamda başarılı olmasına daha az önem 

verilmektedir (Subrahmanian, 2005). Toplumsal cinsiyet konusunda duyarlılığın geliştirilebilmesi için, cinsiyet temelli 

ayrımcılıkların, toplumların tarihsel gelişimi boyunca, sosyalleşme sürecinde meşrulaştırılmış olduğunun fark edilmesi 

gerekmektedir.

Kız ve erkek çocuklara doğdukları andan itibaren toplum tarafından geleneksel olarak yüklenen sorumlulukların ve rollerin 

eşitlikçi olmadığı gözlenmektedir (Basow, 1992). Kadınların gönüllü ve içgüdüsel olarak ev işleriyle ilgilendikleri varsayılmakta, 

bu durumun toplumun yapay bir şekilde kadın-erkek rollerini belirlemesinden kaynaklı kültürel bir inşa olduğu göz ardı 

edilmektedir. Atfedilen bu roller, toplum içerisinde kadın ve erkek kimliklerine ilişkin sosyal normların ve uygulamaların 

ortaya çıkmasına temel oluşturmaktadır. “Kültür” adı altında maskelenen bu kimlikler geleneksel olarak toplum tarafından 

dirençle korunmakta ve yeniden üretilmektedir (Subrahmanian, 2005). Bunun da ötesinde bu tür cinsiyet ideolojileri 

kurumların yapılarında da kodlanmış bir şekilde günlük hayatı yönetmekte, bu sebeple daha derin yapısal ayrımcılıklara 

dönüşmektedir. Bu yapısal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ancak kurumsal mekanizmaların işleyişini sağlayan temel 

kuralların gözden geçirilip yeniden yazılması ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda, toplum içinde cinsiyet kimliklerinin ne 

şekilde oluşturulduğunun ve kadın ve erkek olmanın bu belirlenmiş roller açısından ne anlama geldiğinin anlaşılması büyük 

önem taşımaktadır. Bunun anlaşılabilmesi için kız ve erkek çocukların eğitime erişimine ilişkin aile ortamındaki yaklaşımlara 

bakmak gerekir.

Kadın ve erkek rollerine ilişkin toplumda ve aile içerisinde hâkim olan rollere bağlı olarak erkek çocuklarının kız çocuklarına 

göre okula gönderilme konusunda daha avantajlı olduğu gözlenebilmektedir. Kız çocuklarına eğitime erişim konusunda 

eşit imkânlar sağlanması durumunda dahi, ev içerisinde geleneksel olarak kendilerine yüklenen sorumlulukların fazla 

olması, okula devam etmelerine engel oluşturabilmektedir. Okul ortamında ise bu tip rollerin ve normların kurumsallaşmış 

olmasından dolayı, öğretmenlerin kız ve erkek çocuklarına yaklaşımı, öğretim programlarının ve ders kitaplarının içeriği, 

taciz, güvenlik endişeleri, altyapı olanakları gibi kökleşmiş ve yapısal sorunlar sebebiyle kız çocukları okul ortamından 

uzak tutulabilmektedir (Subrahmanian, 2005). Bu nedenle eğitimin içeriği, öğretim yöntemleri, başarı ve değerlendirme 

kriterlerinin bu sorunların çözümüne yönelik olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan, kadınların ve kadınların topluma katkılarının sosyal normlar ve kurumsallaşma yolu ile değersizleştirilmesi, 

kadınların bu olumsuz algıları içselleştirmelerine ve kendi yeterliliklerini göz ardı etmelerine neden olmaktadır (Basow, 

1992). Bu durum, kadınların toplumsal yaşama katılımlarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Eğitimde toplumsal 

cinsiyet eşitliliğini sağlama çabaları içinde kadınların kendilerine ilişkin algılarının geliştirilmesi için de ayrıca planlama 

ve düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Eğitim kurumlarında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi konusunda 

yapılacak düzenlemelerin hem sürece hem de sonuca ilişkin olarak değerlendirilmesi çok önemlidir (Bank, 2007).
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Uluslararası kuruluşlar, eğitim alanında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik 

ilerleme sürecinde büyük bir engel olduğu konusunda fikir birliği içerisindedir. Bu nedenle pek çok uluslararası kuruluş, 

gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının eşit eğitim olanaklarına sahip olmaları için sürekli bir çaba içerisinde bulunmaktadır. 

Türkiye’nin de taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin ilgili maddeleri ayrım gözetmeksizin her çocuğun eğitim hakkı 

olduğunu kabul ederek bu noktada devletlere yükümlülük vermektedir (Md. 28).

Birleşmiş Milletlerin “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 1979” (CEDAW), Pekin Deklarasyonu ve 

Milenyum Kalkınma Hedefleri, 2000 (Millenium Development Goals) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı’nın 

(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization-UNESCO) 2000 yılındaki “Dakar Eylem Çerçevesi”nin 

(Dakar Framework for Action) ilgili maddeleri kız çocuklarının eşit eğitim olanaklarına sahip olmaları yönündeki çabaların 

bir ürünüdür. Türkiye, taraf olduğu tüm bu sözleşmelerle birlikte kadınların eğitimine yönelik politikalar geliştirmeyi, yasal 

düzenlemeler yapmayı ve bu yasaları uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiş bulunmaktadır. TC Anayasası’nın 90. Maddesi 

uluslararası kuruluşlarla yapılan bu anlaşmaları kanun hükmünde kabul etmektedir.

1995 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin kararıyla, 189 ülke temsilcilerinin katılımıyla Pekin’de 

gerçekleştirilen “Dördüncü Dünya Kadın Konferansı” sonucunda eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili belirlenen 

en temel hedef, 2000 yılına kadar kız çocuklarının temel eğitime evrensel düzeyde (%100 oranında) ulaşılabilmesinin 

ve ilköğretimin tamamlanmasında cinsiyet eşitliğinin sağlanması olmuştur. Bunun yanı sıra 2015 yılından önce, evrensel 

ilköğretimi bütün ülkelerde gerçekleştirmek hedeflenmiştir. Buna paralel olarak, 2000 yılında 189 ülkenin katılımıyla 

gerçekleştirilen Binyıl (Milenyum) Deklarasyonu’nda belirlenen Binyıl Kalkınma Hedeflerinden üçüncüsü cinsiyet eşitliğini 

teşvik etmek ve kadının güçlendirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla 2005 yılına kadar ilk ve ortaöğretimde, 2015 yılına kadar 

ise eğitimin her düzeyinde cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu hedeflerdeki ilerlemeleri izlemek 

için her yıl Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu yayınlanmaktadır.

UNESCO, cinsiyet temelli veya diğer her türlü ayrımcılıklardan arındırılmış eşit eğitim imkânlarının sağlanması için çalışmalar 

yürüten uluslararası bir kuruluştur. Bu kapsamda UNESCO özellikle aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yürütmektedir:

• Her ülkenin eğitim kanunları, politikaları ve uygulamalarında cinsiyet eşitliğinin sağlanması,

• Tüm eğitim kurumlarında, özellikle kadınların eğitime erişim imkânlarının genişletilmesi,

• Eğitim politikalarını planlayan ve geliştiren yetkililer ile öğretmenler ve tüm eğitim personelinin cinsiyet konusundaki 

yaklaşımlarına ilişkin yeterliliklerinin geliştirilmesi,

• Uygulanan eğitim içeriklerinin cinsiyet ayrımcılığından arındırılabilmesi için ülkelere destek sağlanması,

• Öğrenmenin önünde engel oluşturan cinsiyete dayalı şiddet ve HIV/AIDS gibi sorunların gündeme getirilmesi.

1.2. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ULUSLARARASI    

 DAYANAKLARI 
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1990 yılında UNESCO “Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansında çocuklar, gençler ve yetişkinler için temel eğitimi sağlamak 

amacıyla 150 ülke temsilciliği ve 155 kuruluşun katılımıyla “Herkes İçin Eğitim” (EFA: Education For All) hareketini başlatmıştır. 

2000 yılı Nisan ayında Senegal Dakar’da, son 10 yılda EFA kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, 

bir Dünya Eğitim Forumu düzenlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler EFA hedeflerine gerekli seviyede erişilemediğini 

göstermiş ve Forum tarafından bu hedeflere ulaşılması için yapılması gereken faaliyetleri belirten “Dakar Eylem Çerçevesi” 

kabul edilmiştir. Dakar Eylem Çerçevesinde oluşturulan hedeflerin 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ancak 

gelinen noktada bu hedeflere ulaşmanın oldukça gerisinde kalındığı Herkes için Eğitim 2015 Raporu’nda5 görülmektedir. 

Türkiye bu raporda, okul öncesi eğitim sistemi ve okullaşma oranlarında hızlı ilerleme sağlayan ülkeler arasında gösterilmiş 

ve ilköğretim okullaşma oranlarında 1999 yılından bu yana ilerleme sağlayan ülkeler arasında yer almıştır. Aynı raporda, 

“Türkiye’de, kızların okullaşma oranının artırılması için yürütülen ulusal bir kampanyaya çok sayıda paydaşın dâhil edilmesi, 

hedef illerde kayıt oranlarının artışıyla sonuçlanmıştır.” tespitine yer verilmiştir. 2003 yılında başlatılan “Haydi Kızlar Okula” 

kampanyasından bahisle kampanyanın hedef illerde kızların okullaşma oranının artırılmasında başarı sağladığı belirtilmiştir.

25-27 Eylül 2015 tarihlerinde New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesinde 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri6 193 ülkenin imzası ile kabul edilmiştir. 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girmiş 

olan 17 hedeften dördüncüsü, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak 

olarak ortaya konulmuştur. Beşinci hedef ise, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınların ve kız çocuklarının 

toplumsal konumlarını güçlendirmek olarak belirlenmiştir. Bunlara ilişkin olarak 2030 yılına kadar;

• tüm kız ve erkek çocukların ücretsiz, adil ve kaliteli ilköğretim ve ortaöğretimi ilgili ve etkin öğrenme çıktılarına öncülük 

etmesi için tamamlamalarının sağlanması,

• tüm kız ve erkek çocukların ilköğretime hazır olmaları için kaliteli erken çocukluk gelişimi, bakımı ve okul öncesi 

eğitimine erişimlerinin sağlanması,

• tüm kadın ve erkeklerin üniversite de dâhil olmak üzere düşük maliyetli ve kaliteli, teknik, mesleki ve yüksek eğitim 

almaları için eşit erişimin sağlanması,

• iş, saygın meslekler ve girişimcilik için teknik ve mesleki beceriler de dâhil olmak üzere tüm ilgili becerilere sahip genç 

ve yetişkinlerin sayılarının büyük oranda artırılması,

• eğitimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ve engelliler, yerli halklar ve savunmasız durumdaki 

çocuklar için eğitimin tüm kademeleri ile mesleki eğitime eşit erişimin sağlanması,

• her yerde tüm kadınlara karşı ayrımcılığın sonlanması,

• tüm kadınlara karşı kamu ve özel alandaki her türlü şiddetin ortadan kaldırılması,

• siyaset, ekonomi ve kamu hayatının her alanındaki karar alma süreçlerindeki liderlik için kadınların tam ve etkili 

katılımları ile eşit olanakların sağlanması,

• her seviyedeki tüm kadınların güçlendirilmesi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için etkili politikaların ve 

uygulanabilir mevzuatın kabul edilmesi ve güçlendirilmesi

hedeflenmiştir. 

5  http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232205e.pdf 

6  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E 
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Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) öncelikli olmak üzere, 

Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 

(OECD) gibi kuruluşların sözleşme, karar ve tavsiyeleri, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planı, 4. Dünya 

Kadın Konferansı Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu, Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Belgesi ve Avrupa Birliği’ne uyum 

sürecinde ulusal mevzuatına aktarması gereken kadın-erkek eşitliği ile ilgili AB düzenlemeleri doğrultusunda politikalar 

geliştirmeyi, yasal düzenlemeler yapmayı ve bu yasaları uygulamaya geçirmeyi taahhüt etmiştir. Buna rağmen Türkiye, 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksine7 (Gender Inequality Index, GII) göre 187 ülke arasında 69, Küresel Cinsiyet Uçurumu 

Endeksine8  (The Global Gender Gap Index) göre 142 ülke arasında 125. sırada yer alarak düşük bir performans göstermiştir9.

İyileştirme çalışmaları kapsamında, 2005 yılı Türkiye–AB Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı kapsamında Türkiye’de 

kadınların toplumsal fırsatlardan erkeklerle eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve kadının insan haklarının 

korunmasına yönelik olarak “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi” Avrupa Komisyonunun mali katkısı ile 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür. Proje çıktılarından biri olarak 

da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı (2008-2013) hazırlanmıştır. Taslak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem 

Planı’nın ikincisinde (2014- 2018), cinsiyet eşitliği bağımsız bir politika olarak değil, 2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu 

Kalkınma Planı, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, AB Müktesebatı, Pekin Eylem Platformu ve 

Milenyum Kalkınma Hedefleri gibi üst politika belgelerindeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine dair düzenlemeler 

bağlamında ele alınmıştır.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelerin dışında, MEB’in uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 

ile işbirliği içerisinde yürüttüğü “Haydi Kızlar Okula! “Kız Çocuklarının Okullaşmasına Destek”, “Baba Beni Okula Gönder”, 

“Kardelenler-Çağdaş Türkiye’nin Çağdaş Kızları”, “Anne-Kız Okuldayız”, “Eğitime %100 Destek” gibi kampanyalar ve 

“Temel Eğitime Destek Projesi”, “Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi” gibi projeler hayata 

geçirilmiştir. Özellikle kız öğrencilerin okuldan ayrılma oranlarının düşürülmesi ve okuldan ayrılan kız çocukları için eğitim 

programlarının düzenlenmesini hedefleyen kampanya ve projeler yürütülmüştür.

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planında eğitimin her kademesinde kız çocuklarının okullaşma 

oranlarını (kayıt, devam ve tamamlama), yetişkinler arasında kadın okur-yazarlığını ve eğitimin her kademesinde fiziki ve 

teknik kapasiteyi artıracak stratejiler ortaya konmuştur (Md. 585, Md. 623) ve neticesinde, eğitimde beşeri ve fiziki altyapı 

iyileştirilmiş, başta kız çocuklarının okullaşması olmak üzere eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında artış 

sağlanmıştır.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında da ilk ve ortaöğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak 

üzere tüm çocukların okula erişiminin sağlanması, sınıf tekrarı ve okul terkinin azaltılması hedeflenmektedir. Çocukların 

yoksulluktan kaynaklanan yoksunluklarının giderilmesi, erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi, kız çocuklarının 

okullaşma ve okula devam oranlarının yükseltilmesi; eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin ekonomik ve toplumsal 

hayata katılımlarının artırılması yine Onuncu Kalkınma Planı çerçevesinde hedeflenmektedir (Md. 147, Md. 264).

1.3. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE TÜRKİYE’NİN      

          DURUMU VE MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI POLİTİKALARI

7  http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index  

8  http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ 

9  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, üreme sağlığı, kadını güçlendirme ve işgücü piyasalarına katılım boyutlarını hesaplamaktadır. Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi de ekonomik katılım ve fırsat - yüksek 
vasıflı istihdam maaşları, katılım düzeyleri ve erişim çıktıları; Eğitim düzeyi - temel ve yüksek düzey eğitime erişim konusunda sonuçlar; Siyasi Güçlendirme - karar verme yapılarındaki temsil edilme sonuçları; 
Sağlık ve yaşam - yaşam beklentisi ve cinsiyet oranı üzerine çıktıları içermektedir.  
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MEB’in 2015-2019 Stratejik Planında da, plan dönemi sonuna kadar dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, eğitim ve 

öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve tamamlama oranlarını artırma hedefi konulmuştur. Bu hedefin gerçekleşmesi 

ile örgün eğitim ve öğretimin her kademesinde okullaşmanın ve hayat boyu öğrenmeye katılımın, özellikle kız öğrenciler ve 

engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması beklenirken devamsızlığın 

ve erken ayrılmaların azalması beklenmektedir. Bu sebeple, kız çocukları başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların 

eğitim ve öğretime erişimlerine yönelik proje ve protokollerin de artırılması ön görülmektedir.

Yine MEB tarafından hazırlanan ve 23 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Millî Eğitim Kalite Çerçevesi”nde10 

de dil, din, ırk, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü farkı ile davranış ve öğrenme özelliklerinde fark gözetmeksizin insanları eşit 

görme ve davranma; cinsiyete göre okul terkleri, kız ve erkek öğrencilerin devamsızlığı, kız ve erkek çocukların okullaşması 

gibi bileşenlere yer verilmiştir.

10 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150523.htm

11 Gender Equality Commission. Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee 

of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education. 2015.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında yapılan çalışmalar Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de gündemdedir. 

Dünyadaki örneklere baktığımızda eğitime erişimle ilgili uygulamaların yoğun olarak sürdürüldüğünü görmekteyiz. Ancak 

özellikle 2000’li yıllardan günümüze uzanan süreçte, yapılan proje, kampanya ve benzeri uygulamalar eğitime erişim 

temelli toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermenin ötesine geçmektedir. Bu noktada, özellikle kız ve erkek çocuklarının 

eğitim ortamları içerisinde herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitimlerini sürdürmeleri ve bu nedenle de toplumsal 

cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarının yaratılması yönünde adımların atıldığı anlaşılmaktadır.

Bu bölümde eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere yapılan çalışmalar arasından iyi örnekler seçilerek 

mümkün olduğunca farklı coğrafya ve kültürdeki uygulamalar bilginize sunulmuştur. Bu çerçevede Avrupa ülkelerinden 

Afrika ülkelerine uzanan geniş bir yelpazede uygulamalara yer verilmiştir. Kuşkusuz buradaki iyi örneklerin dünyadaki tüm 

uygulamaları kapsamadığını da akılda tutmak gerekir.

Avusturya’da, Kendi Yolunuzu Bulun Kampanyası11 ile kadınlar farklı kariyer fırsatları ve ücretler konusunda bilgilendirilmiş 

ve aynı zamanda kalıpyargıları içermeyen kariyer seçimleri için motive edilmişlerdir. Buna ilişkin bir internet sayfası 

oluşturulmuştur. Sayfada konuyla ilgili her türlü karşılaştırmalı bilgi, maaşlar, grafikler, videolar ve diğer yararlanılacak bilgiler 

sunulmuştur. Yine Avusturya’da Kızlar Günü ve Erkekler Günü yapılmaktadır. Her yıl Nisan ayının 4. Perşembesi yapılmakta 

olan Kızlar Gününün amacı kız çocuklarını kamu hizmeti alanında kalıpyargıları içermeyen kariyer imkânları konusunda 

bilgilendirmek ve onların teknik ya da bilimsel bir kariyer seçmelerini teşvik etmektir. Bu özel gün, kamu kurumları kapılarını 

açmakta, sunumlar ve ilginç çalıştaylar düzenlenmektedir. Erkekler Günü ise 14-18 yaş arası erkekleri hedeflemektedir. Bu 

özel gün, Sosyal İşler Bakanlığı tarafından, sosyal ve eğitsel mesleklerde erkeklerin sayısını artırma çabasıdır. Bu girişim, 

erkeklere gerek okullarda gerekse hastanelerde bir deneme gününe katılma olanağı tanımaktadır. Bu uygulama kariyer 

konusunda tipik toplumsal cinsiyet rollerini değiştirmeyi amaçlamaktadır. Avusturya’da iyi çalışma koşullarına rağmen 

sosyal ve eğitsel mesleklerde her 10 çalışandan yalnızca 3’ü erkektir. Avusturya’da ayrıca Toplumsal Cinsiyet ve Okul 

1.4. EĞİTİMDE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ: 

         ÖRNEK UYGULAMALAR
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12   http://www.firnbergschulen.at/index.php?id=4

13    18 http://www.genderatwork.be/?lang=en

14     http://alp.dillingen.de/lehrgaenge/suche/lg_lehrgang.php?Lg_ID=21028

15      http://www.isotita.gr/en/var/uploads/HOME%20PAGE/NATIONAL_PROGRAMME_GENDER_EQUALITY_2010_2013.pdf

Üzerine Ana Sayfa isimli bir proje mevcuttur. Projede Federal Eğitim Bakanlığı ve Kadın İşleri Birimi tarafından bir internet 

sayfası oluşturulmuştur. Sayfada toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim, projeler, veriler, olaylar ve haberlere ilişkin çok zengin 

bilgiler mevcuttur. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet uzmanlarının seminerleri, görselleri broşürler ve videolar da bu sayfa 

üzerinden sunulmaktadır.

Avusturya’da Hertha Firnberg İşletme ve Turizm Okulu12, üçte ikisi kızlardan oluşan yaklaşık 800 öğrenciye başlangıç 

eğitimleri sunmaktadır. Misyonunun bir parçası olan, toplumsal cinsiyet kalıpyargılarına meydan okuma adına, Viyana’daki 

Uygulamalı Bilimler Teknik Üniversitesi ile işbirliği içinde “Bilgisayar Bilimi Yönetimi” adında yeni bir ders açmıştır. Bu derse 

her ne kadar erkek öğrenciler daha fazla katıldıysa da, kız öğrencileri de alternatif kariyerleri düşünmeleri konusunda teşvik 

etmiştir. 2010-2011 öğretim yılından itibaren, okul, özellikle eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet kalıpyargılarıyla mücadele 

etmeye odaklanmıştır. Bilgi teknolojileri çalışmalarında yalnızca teknik konular değil aynı zamanda dil yeterlilikleri ile sosyal 

kapasiteler de eğitim planının bir parçasıdır. Bunun da ötesinde, okuldaki öğretmenler toplumsal cinsiyet eşitliği ve ilgili 

konularda duyarlı hale getirilmişlerdir.

Belçika, Erkekler için Toplumsal Cinsiyet ‘Tık’ı Projesi13 ile etkileşimli öğrenme süreci aracılığıyla gençlerin “erkeklik 

kavramına” nasıl yaklaştıklarını ve ne anladıklarını araştırmaktadır. Projenin amacı erkekliğe ilişkin kalıpyargıların görünür ve 

tartışılır bir hale dönüşmesini sağlamaktır. Bu noktada erkekler hakkındaki toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının onları nasıl 

etkilediklerine ilişkin çeşitli eğitim araçlarının sunulduğu bir web sayfası hazırlanmıştır. Böylelikle gençlerin bir toplumsal 

cinsiyet ‘tık’ı yapmaları ve daha fazla farkındalık kazanmaları amaçlanmıştır. Ekim 2013’ten Nisan 2014’e kadar, ortaöğretimin 

4. Sınıfı ile 6. sınıftan (yaklaşık 16 yaşlarında) öğrencilerle işbirliği içerisinde etkileşimli öğrenme süreçleri oluşturulmuştur. 

Kız ve erkek öğrenciler farklı çalışma gruplarına katılmışlar ve kendilerini daha özgür hissetmişler, kendilerini rahatlıkla 

ifade edebilmişlerdir. Erkeklere, erkeklik hakkında ne düşündükleri ve bunun kendi kimlikleri ile örtüşüp örtüşmediği 

sorulmuştur. Kızlara da erkekleri nasıl gördükleri, onlara nasıl baktıkları sorulmuştur. Proje kapsamında öğretmenlere 

bilgilendirme yapılmış, karma gruplardan oluşan üç farklı grup toplantısı gerçekleştirilmiş ve bireysel anketler uygulanmıştır.

Almanya’da Sınıf Yönetimini ve Okul Hayatını Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kılmak14  başlıklı çevrimiçi seminerlerle öğretmenler 

arasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir tutum inşa etmek amaçlanmıştır. Bu proje aynı zamanda okul hayatında kız ve 

erkek öğrencilerin farklı ihtiyaçlarının kabul edilme girişimidir. Bir ya da birkaç haftalık olan bu seminerlerde katılımcılar bir 

moderatör aracılığıyla grup olarak ya da yalnız başlarına bazı uygulamalar yapıp paylaşmışlardır. Dersin ilk kısmı 2 Haziran 

2014’ten 28 Eylül 2014’’e kadar sürmüştür. Katılımcılar güncel bilimsel söylem hakkında bilgi almışlar, aynı zamanda kendi 

kişisel tutumlarını ve sınıf içindeki gündelik eylem ve davranışlarını paylaşmışlardır. Sınıf ortamında toplumsal cinsiyete nasıl 

duyarlı olunacağı konusunda ipuçları almışlardır.

Yunanistan’da, Toplumsal Cinsiyetin Teşviki ve Eğitimdeki Toplumsal Cinsiyet Kalıpyargılarıyla Mücadele için Bilinç ve 

Müdahale Programı15 geliştirilmiştir. Programın temel amacı, öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki 

farkındalıklarını artırmaktır. Bu amaçla, ülkenin 13 bölgesindeki öğretmenlere 78 eğitim programı sunulmuştur. Diğer taraftan 

ülkenin her bölgesinde öğrencilerin aktif katılımlarıyla toplam 850 müdahale programı gerçekleştirilmiştir. 22 eğitim kitabı, 

çeşitli araçlar ve iki broşür hazırlanmıştır. Proje kapsamında “Yunanistan’da Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Gerçeği: Yunan 

Eğitim Sisteminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Desteklemek için Müdahaleler” başlıklı bir araştırma yapılmıştır. Projenin bir 

web sayfası tasarlanmış ve eğitim camiası içerik ve gelişmeler hakkında bilgilendirilmiştir.
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16  http://ofi.hu/1-the-hungarian/1-1-major-reforms-and
17   http://www.vhto.nl/over-vhto/english/
18   http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/edycje-konkursu-jestem-szefowa
19   http://plataformadeinfancia.org/the-spanish-childrens-rights-coalition/
20  http://www.winneteurope.org/getfile.ashx?cid=123099&cc=3&refid=14
21  https://nationalcareersservice.direct.gov.uk/youngpeople/Pages/YourDaughtersFuture.aspx

Macaristan’da, “Ana Müfredatta Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığına Giriş”16 programı ile ulusal 

zorunlu öğretim programlarına toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında tutumlar ve bilgiler eklenmiştir.

Hollanda’da, Kadınların Fen Bilimlerine Katılımlarını Artırmak için Uzun Dönemli Birbirleriyle İlişkili Müdahaleler Projesi17 

hayata geçirilmiştir. Geleneksel olarak Hollanda, fen bilimlerini tercih eden kızların sayısında diğer ülkelerden oldukça 

geridedir. Bu nedenle uzman bir kuruluş aracılığıyla kadın rol modeller ile uygulamalar yapılmıştır. Rol modeller öğrencilere 

tanıtılmış ve kendi deneyimlerini paylaşmak üzere konuşma yapmaları istenmiştir. Böylelikle kız çocuklarının kendilerine 

olan güvenleri artırılmaya çalışılmıştır. Bu program kapsamında, ilkokul düzeyinde ya da ilköğretimde 3500 sınıfta yetenek 

gelişimi ile fen bilimleri alanındaki toplumsal cinsiyet klişelerinin nasıl kırılabileceği konularında dersler verilmiştir. Öğrenciler 

aynı zamanda bir ya da daha fazla sayıda rol modeli ile kendi sınıflarında tanışmışlardır. Bunun yanı sıra ilkokul programında 

öğretmen eğitimi ve okul yönetimi için toplumsal cinsiyet politikası danışmanlığı da verilmiştir. Ortaöğretimde ise 52000’in 

üzerinde kız öğrenci düzenlenen oturumlara katılmıştır.

Polonya’da, 2008-2009 akademik yılından beri aktif olan Patron Benim Projesi’nde18, kılavuzlar yolu ile mevcut öğretim 

metotlarının desteklenmesi hedeflenmiştir. Bu Kılavuzlar ulusal planlar kapsamında eğitim alanında alınacak önlemlerin 

bir parçasını oluşturmaktadır. Cinsiyet ve kadın çalışmalarının öğretim programlarına bilimsel ve pratik yöntemlerle entegre 

edilmesi temel hedefler arasındadır. Kılavuzlara internet ortamında ve kitap şeklinde erişilebilmektedir. Toplam beş eğitim 

kılavuzunun hazırlanması, kılavuzların ulusal düzeyde kütüphanelere dağıtımı, öğretmenlere uygulamalı hizmet içi eğitim 

verilmesi, uygulamanın pilot okullar aracılığıyla denetlenmesi, projenin yerel politikalara yansımasının sağlanması proje 

kapsamındaki faaliyetler arasındadır.

İspanya’da, Evrensel Çocuk Günü19 2012 yılından itibaren “Haklarda Eşitlik” sloganı ile toplumsal cinsiyet perspektifinden 

ele alınmaya başlanmıştır. Bu perspektif ile düzenlenen çalıştaylarda çocuk hakları konusunda bilgilendirmeler ve analizler 

yapılmıştır. 100 kız ve erkek öğrenci tarafından Sağlık, Sosyal Hizmet ve Eşitlik Bakanlığı’na, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 

uygulanmasına ilişkin kendi görüşlerini içeren manifestolar, videolar ve internet bildirimleri sunulmuştur.

İsveç’te, Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Teşviki20 programı kapsamında okul personeline ve rehber öğretmenlere 

cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalığı artırmak amacıyla hizmet içi eğitim kapsamında 7,5 AKTS (Avrupa Kredi 

Transfer Sistemi) kredisine karşılık gelen yükseköğrenim dersleri verilmiştir. Bu kapsamda okullarda “eşitlik komiteleri” 

kurularak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeterli duyarlılığın kazandırılması planlanmıştır. Bu yeterliği kazanmış olan 

öğretmenlerin eğitimde kaliteyi artıracağı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunacağı düşünülmüştür. 

Ayrıca ülke çapında toplantılara katılan öğretmenler ve okul müdürleri yerel düzeyde seminerler düzenlemişlerdir. İsveç Millî 

Eğitim Bakanlığı 1960’lı yıllardan itibaren kız ve erkek çocuklarına eşit şart ve olanaklar sağlamaya yönelik toplumsal cinsiyet 

eşitliği çalışmaları yürütmektedir. Örneğin, 2001-2002 yılları arasında okul öncesi eğitimden başlayarak toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamak amacıyla başlatılan programda bugün İsveç eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan “toplumsal 

cinsiyet pedagogu” kavramı geliştirilmiştir.

İngiltere’de, 27 Şubat 2015 tarihinde “Kızınızın Geleceği”21 adlı velilere yönelik yayınlanan kılavuzda, kız öğrencilerin kariyer 

seçimlerinde cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak tavsiye niteliğinde bilgiler yer almıştır. Kılavuz, PSHE Derneği ve beş 

okuldan veli, kız öğrenci ve öğretmenlerin görüş ve deneyimleri ile oluşturulmuştur. İngiltere’de “Her Çocuk Önemlidir” 

Programı çocukların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için desteklenmelerini garanti altına almıştır. Programın amaçları 

arasında çocukların yaşadıkları topluma katkı sağlayabilmeleri için onların ruhsal ve fiziki sağlıklarının korunması yer almıştır.
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22   http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi/in-english/

23   Gender Equality Commission. Compilation of good practices to promote an education free from gender stereotypes and identifying ways to implement the measures which are included in the Committee 

of Ministers’ Recommendation on gender mainstreaming in education. 2015.

24   http://www.gov.scot/resource/doc/196713/0052704.pdf

25   http://www.unescobkk.org/education/gender/resources/genia-toolkit/

Finlandiya’da, Erken Çocukluk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı Projesi22 mevcuttur. Finansmanı Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı tarafından sağlanan proje Feminist Dernekler Birliği tarafından yönetilmektedir. Proje ile 2014 Bahar dönemi itibari 

ile eğitim amaçlı bir internet sitesi oluşturulmuştur. Toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile erken çocukluk döneminde çocukların 

sosyalleşmesinde rol oynayan yerleşmiş cinsiyet rollerine ilişkin sosyo-kültürel faktörler kastedilmektedir. Helsinki metropol 

bölgesinden üç okul öncesi kurum projeye katılmıştır.

Okullardaki etkinliklerin video kayıtları alınarak eğitimcilerin çocuklarla iletişim ve etkileşiminde rol oynayan cinsiyete ilişkin 

bilinçaltı algılar incelenmiştir. Daha sonra eğitimcilere yönelik bir takip programı oluşturulmuş, eğitimcilerin kız öğrencilere 

yönelik teşvik edici yaklaşımları ile ortaya çıkan değişimler gözlemlenmiştir. Proje ayrıca bir yükseköğretim kurumu 

(Diaconia University of Applied Sciences) tarafından çevrimiçi dersler aracılığı ile desteklenmiştir. Genel olarak Finlandiya’da 

cinsiyet eşitliği çocuk refahı ve eğitim politikalarının ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Doktor, hemşire, 

sosyal çalışmacı, okul psikoloğu, danışman, özel eğitim öğretmeni ve müdürden oluşan “çocuk refah ekipleri” her okulda 

çocukların okul ve ev ortamlarında öğrenme, gelişim, davranış ve sağlıkları ile ilgilenmektedir.

Fransa’da, 30 Haziran 2014 tarihinde açıklanan Okullarda Kız ve Erkekler Arasındaki Eşitlik İçin Eylem Planı23, öğretmen, 

idareci ve denetçilere yönelik hizmet içi eğitimleri ve eğitimcilere eşitlik konusunun nasıl öğretileceğine ilişkin gerekli her 

türlü kaynağın sağlanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda internet eğitimleri, kaynak internet portalları, mevcut akademik 

kaynakların bir havuzda toplanması, seminerler düzenlenmesi gerçekleştirilen çalışmalar arasındadır.

İskoçya’da, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Eğitim Personeli İçin Bir Araç24 başlıklı bir set hazırlanmıştır. İskoçya’da 2006 yılında 

çıkarılan Eşitlik Yasası gereği, okulların ayrımcılık ve tacizle mücadele etmeleri ve aynı zamanda kadın-erkek eşitliğini 

teşvik etmeleri gerekmektedir. Eşit Fırsatlar Komisyonunca hazırlanan ve İskoç yönetimince finanse edilen bu araç seti 

okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için eğitim personeline yardımcı olmak amacıyla üretilmiştir. Birçok 

pratik uygulamayı içeren bu aracın, İskoç okullarında toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için önemli bir başlangıç 

noktası olarak fayda getireceği düşünülmektedir. Bu araç ana performans çıktısı, eğitim uygulamaları (müfredat, dersler 

vb.), öğrencilerin deneyimleri, velilerin okulla işbirliği ile çalışanların okul ve çalışma yaşamına katkıları konularında kalite 

göstergeleri sunmaktadır.

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi için UNESCO-Bangkok tarafından oluşturulan Asya-Pasifik Eğitim 

Ağında Toplumsal Cinsiyet (GENIA) Aracı25 2003 yılında özellikle Asya-Pasifik ağındaki ülkelerin (Kamboçya, Çin, Endonezya, 

Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Tacikistan, Tayland, Özbekistan ve Vietnam) kullanımı için 

tasarlanmış ve sonrasında diğer ülkelerde kullanılabilmesi için içerik yönünden zenginleştirilmiştir. GENIA’nın en son 2009 

yılında yayınlanan toplam dört baskısı vardır. GENIA, toplumsal cinsiyete duyarlı bir eğitim ortamı ile toplumsal cinsiyete 

duyarlı bir okul yönetiminin sahip olması gereken göstergeleri içermektedir.
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26   http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231646e.pdf

27   http://fawe.org/activities/interventions/GRP/index.php

2015 yılında UNESCO tarafından hazırlanan “Öğretmen Eğitimi Politikalarında ve Uygulamalarında Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliği Kılavuzu”26 ile öğretmen eğitimlerinde toplumsal cinsiyet açısından bir kapasite geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

• Toplumsal cinsiyete duyarlı planların hazırlanması,

• Kurumsal kültür ve ortam,

• Toplumsal cinsiyete duyarlı destek hizmetlerinin geliştirilmesi,

• Öğretmen eğitimi programları, pedagoji ve eğitim materyalleri,

• Öğretmen eğitimi kurumlarında toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe yönetimi,

• Toplumsal cinsiyet duyarlılığı için kurumsal izleme ve değerlendirme,

• Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak

başlıklarını içeren bu kılavuz ile ders planlarından program geliştirmeye, pedagojik yaklaşımlardan iletişim stratejilerine 

kadar uzanan geniş bir alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve geliştirilmesi istenmektedir. Gana’nın başkenti 

Akra’da 10 farklı ülkeden gelen 40 öğretmenin katılımlarıyla kılavuzun pilot uygulaması gerçekleştirilmiştir.

Afrika ülkelerine bakıldığında da birçok proje ve programın uygulandığını görmekteyiz. Afrikalı Kadın Girişimciler Federasyonu 

tarafından 2005 yılında “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Pedagoji”27 başlıklı, genel olarak öğrenme ve öğretme süreçlerinin 

toplumsal cinsiyete duyarlı hale gelmesini amaçlayan bir öğretmen el kitabı hazırlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde,

• Öğretmenlere gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak,

• Öğretmenlerin toplumsal cinsiyete duyarlı yöntemleri kullanarak öğrenme ve öğretme süreçlerinde kız ve erkek 

çocukların eşit katılımlarını sağlamak,

• Okul yönetimine, toplumsal cinsiyet konularının okul düzeyinde öncelikli hale getirilmesi için destek vermek 

hedeflenmiştir.

Aynı proje kapsamında, Kenya, Ruanda ve Tanzanya’daki üç okulda düzenlenen çalışmalar neticesinde bir el kitabı 

oluşturulmuş, sonrasında bu üç okulda pilot uygulaması yapılmış ve son şeklini almıştır. Bu kapsamda,

• Cinsel tacizi ortadan kaldırmak için öğretme ve öğrenme materyalleri, ders planları, sınıfta kullanılan dilin cinsiyetçilikten 

arındırılması, eşitlikçi sınıf etkileşimi, sınıf düzeni ve stratejiler oluşturulmuştur.

• Kız çocuklarının eğitime erişimini desteklemenin önemi hakkında aileler, toplum liderleri, öğretmenler arasında farkındalığı 

artırmak için etkinlikler yapılmıştır.
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28   http://www.fawe.org/activities/interventions/SMT/index.php

29   Compilation of good practices in girls’ and women’s education in West Africa. Aide et Action, ANCEFA, FAWE, Plan International, UNICEF.

30   Compilation of good practices in girls’ and women’s education in West Africa. Aide et Action, ANCEFA, FAWE, Plan International, UNICEF.

• Kız ve erkek çocuklar için temiz suya erişim, ayrı temiz tuvaletler, kız çocukların özel durumları için uygun yönetim, uzak 

mesafede okuyan kız çocuklar için yatılı okul imkânları sunulmuştur.

• Kız çocukların, eğitim ve çevreden kaynaklanan toplumsal cinsiyete dayalı kısıtlamaları aşmaları için kendilerine olan 

özgüvenleri açısından gerekli becerileri (serbestçe konuşma ve karar verme gibi) güçlendirilmiştir.

• Erkekler de, toplum tarafından kendilerinden beklenenleri (maçoluk gibi) göz ardı etmeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğine 

olumlu bakmaları için güçlendirilmişlerdir.

Yine Burkina Faso, Kamerun, Kenya, Malavi, Mali, Mozambik, Ruanda, Senegal, Svaziland, Tanzanya, Uganda, Zambiya, 

Zanzibar ve Zimbabve gibi Sahra Altı Afrika ülkelerinde “Fen, Matematik ve Teknoloji Modeli”28 uygulanmıştır. Bu model, kız 

öğrencilerin fen bilimlerine erişim, ilgi, katılım ve performanslarını artırmak amacıyla uygulanan bir yaklaşımdır. Öğretmenler, 

modeli ve öğretim programlarını, öğretim ve öğrenme materyallerini benimsemeleri ve toplumsal cinsiyete duyarlı sınıf 

uygulamalarını kullanmaları için eğitilmiştir. Bilim kampları ve kulüpleri kurulmuş, çalışma gezileri, bilime dayalı alanlarda 

başarılı kadınların profillerinin oluşturulması, rol modellerinin ortaya çıkarılması, fen, matematik ve teknoloji konularında 

başarılı kız öğrencilere ödüllerin verilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Bir diğer Afrika ülkesi Togo’da, Kız Çocuk Dostu Okul Projesi29, okul altyapı, su ve arındırma tesisleri, toplum seferberliği ile 

her türlü şiddete ilişkin velilerin, öğretmenlerin ve çocukların farkındalıklarını artırmaya odaklanmıştır. Proje uygulaması 

çocukların katılımına, topluluğun kapasitesinin geliştirilmesine, ortaklık ve savunuculuğa dayanmaktadır. Projenin 

eylemlerinin yönetimini sağlamak için bazı stratejik gruplar oluşturulmuştur (kadınlar komitesi, öğretmenler komitesi, 

erkekler komitesi, aileler komitesi, çocuklar kulübü vb.). Herkes tarafından çok iyi tanınan ve alanlarında hem anne hem 

de çalışan kadın olarak çok başarılı olmuş üç kadının, topluluk üyeleri ile deneyimlerini, karşılaştıkları zorlukları ve bunlara 

ilişkin geliştirdikleri stratejileri paylaşmaları, rol model oluşturmaları sağlanmıştır. Çeşitli stratejik gruplar tarafından kapı 

kapı evlerin dolaşılmasıyla ve ziyaretlerin yapılmasıyla kamu bilincinin artırılmasına çalışılmıştır. 74 öğretmenin özellikle kız 

çocuklarının eğitiminin önemine, çocuk haklarına, pedagojik gelişimlerine ilişkin eğitim almaları sağlanmıştır. Bunun yanı 

sıra 15 okula eğitici materyalleri (geometri setleri, beyaz tebeşir, dünya haritası, sözlük gibi) temin edilmiş, en başarılı 720 

öğrenciye burs verilmiştir.

Togo, Est-Mono bölgesinde Kızların Lehine Cinsiyet Eşitliği ve Şiddet İçermeyen Eğitim Projesi30 kapsamında, 64 okuldan 277 

öğretmen aktif yöntemler konusunda eğitilmiştir. Aynı zamanda 135 öğretmen de çocuk denetimi konusunda eğitilmiştir. 

Bu eğitimlerin amacı kapasiteyi geliştirmektir. Topluluk Erken Öğrenme Merkezleri aracılığıyla da erken çocukluk gelişimi 

konusunda kapasite geliştirilmiş ve ailelerin cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırılmıştır. Bu merkezlere 569’u kız olmak 

üzere 1022 çocuk kaydolmuştur. İş bölümlerinde eşitlik konusunda çocuklara farkındalık kazandırılmıştır. Genç erkekler ev 

işlerine katılmış (yemek yapma, ütü, temizlik gibi), genç kızlar da ders çalışmak için daha fazla zaman bulmuşlardır. Kadın 

rol modelleri üzerinden 45 farklı toplulukta kızların eğitiminin teşviki konusunda farkındalık artırılmıştır. Kızların eğitimi ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda reklam spotları hazırlanmış ve bunlar yerel dillere çevrilmiştir.
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32   http://erg.sabanciuniv.edu/tr/egitimdevetoplumsalkat%C4%B1l%C4%B1mdacinsiyetesitligininsaglanmasiprojesiyay%C4%B1nlari
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Tanzanya’da, TUSEME31 aracılığıyla Gençliği Güçlendirme Projesi yürütülmüştür. Projenin ayaklarından biri olarak okullarda 

ve okul dışında kız ve erkek öğrencilerin karşılaştıkları ve kendilerine özgü sorunlar gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. Buna 

ilişkin veriler toplumsal cinsiyet bakış açısıyla toplanmış ve raporlanmıştır. Yaratıcı drama çalışmaları ile de öğrenciler kendi 

karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini performanslarla sergilemişlerdir (zorunlu evlilik, cinsel taciz vb konularda). Bu 

performansların üzerine çözümler ve eylem planı için 10-12 kişilik bir komite (kız-erkek öğrencilerden, öğretmenlerden ve 

topluluk üyelerinden oluşan) tartışma forumu oluşturmuştur. Çözüm önerileri ve eylem planı geliştirilmiştir. Proje sonrasında 

cinsiyet eşitliği konusunda düzenli kontroller gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de de Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere birçok resmi, yerel kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 

eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirilmektedir. Projelerin genel amaçları 

arasında kız ve erkek çocukların eğitimleri süresince cinsiyete dayalı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan eğitim 

hakkından eşit ölçüde yararlanmalarını sağlamak ve öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik duyarlılıklarını 

artırmak yer almaktadır.

2005-2008 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Kadın Adayları Destekleme 

Derneği (Ka Der) ortaklığında kadınların eğitim hizmetlerine katılımı önündeki mevcut engelleri incelemek ve ortadan 

kaldırmak amacıyla Diyarbakır, İstanbul, Mardin ve Şanlıurfa illerinde Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet 

Eşitliğinin Sağlanması Projesi32 yürütülmüştür. Proje kapsamında bireysel dönüşümü sağlamak amacıyla kadının insan 

hakları eğitimini içeren “Yurttaşlık Eğitimi Programı” geliştirilmiştir. Anne Çocuk Eğitim Vakfının (AÇEV) okuma yazma 

programı toplumsal cinsiyet bakış açısıyla tekrar gözden geçirilmiş, toplumsal destek ve farkındalık yaratabilmek amacıyla 

çocuklarını okula göndermeme eğiliminde olan ailelere yönelik Anne Baba Seminerleri düzenlenmiştir. Toplumsal cinsiyet 

eşitliği bağlamında kadın hakları eğitiminin okuma yazma kurslarına dâhil edilmesi önemli bir kazanım olmuştur.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA) tarafından İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 

protokol kapsamında çocuklarda cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu tutum değişikliğinin sağlanması amacıyla Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Projesi33 hayata geçirilmiştir. Projenin, 2011’de yürütülen ilk ayağını çocukların toplumsal cinsiyet algıları 

araştırması ve bu araştırmanın bulguları ışığında cinsiyet eşitliği algılarının geliştirilmesine yönelik eğitim materyali / oyun 

geliştirilmesi aşamaları oluşturmuştur. 2012-2013 yıllarında ise okul rehber öğretmenlerini ve aileleri toplumsal cinsiyet 

eşitliği konusunda güçlendirmek ve bir işbirliği içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amaçlanmıştır.

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı kapsamında İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteği ile lise öğretmenlerinin toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak 

amacıyla Sabancı Üniversitesi tarafından Mor Sertifika Programı34 gerçekleştirilmiştir. Bu program kapsamında 2007-

2010 yılları arasında İstanbul, İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’daki lise öğretmenleri ve öğrencileri arasında 

toplumsal cinsiyet farkındalığı kültürü oluşturmak, liseden başlayarak genelde var olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

ile mücadeleyi ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını lise eğitimi içinde yaygınlaştırmak ve bu konudaki duyarlılığın okul içi 

etkinliklere yansımasını sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında 206 lise öğretmeni İstanbul’da Sabancı Üniversitesi 

Kampüsü’nde gerçekleştirilen sunum, tartışma ve atölye çalışmalarını içeren bir haftalık programa katılıp Millî Eğitim 

Bakanlığı tarafından hizmet içi eğitim olarak değerlendirilen ‘Mor Sertifika’ almaya hak kazanmıştır.
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35   http://www.ucansupurge.org/TR,1337/benim-madam-curiem.html

36   http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_04/09112933_kurumstandartlarklavuzkitap.pdf

Uçan Süpürge Kadın Araştırma ve İletişim Derneği’’nin, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın 

desteğiyle Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi (HRE) Hibe Programı” 

kapsamında yürüttüğü Benim Madam Curie’m Projesi35 Ağustos 2013 – Şubat 2015 tarihleri arasında pilot il seçilen 

Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Projede toplumsal cinsiyet rollerinin beraberinde getirdiği kalıplaşmış yargıların yıkılmasına 

yardımcı olmak, kadınlara atfedilen kalıplaşmış meslek algısını yıkmak ve özellikle kız çocukların meslek edinme konusunda 

ufuklarını açmak için tarihte iz bırakmış, yol açan dört bilim kadınının başarı hikâyesini anlatan kısa canlandırma filmleri 

hazırlanmıştır. Bunlar, birçok önemli keşif yapan ve NASA’nın Apollo Başarı Ödülü’nü alan astrofizikçi Prof. Dr. Dilhan Eryurt, 

Türkiye’nin ilk kadın kimyageri Prof. Dr. Remziye Hisar, Türkiye’de patolojinin gelişmesini sağlayan patolog Prof. Dr. Kamile 

Şevki Mutlu ve sosyal bilimlerde öncü olan ve kadın haklarını savunan sosyolog, hukukçu ve siyaset bilimci Prof. Dr. Nermin 

Abadan Unat’tır. Hazırlanan bu film paketi ile genelde bilim alanında kadın olarak akla gelen tek isim olan Marie Curie gibi, 

ülkemizde de önemli başarılara imza atmış kendi Madam Curie’lerimizi çocuklarla tanıştırmak ve böylece yeni rol modeller 

geliştirmek hedeflenmiştir. Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 10 ilkokulda toplam 22 öğretmen, Altındağ İlçesinde 1 ilkokulda 

toplam 4 öğretmen ve Çankaya ilçesinde 3 ilkokulda 9 öğretmen ile beraber çalışılmış, öğretmenlerin sınıf uygulamalarına 

toplam 1060 öğrenci katılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; filmlerin yanı sıra uygulamada kullanılan çalışma 

yapraklarının ve derslerde yapılan tartışmaların ve “toplumsal cinsiyet eşitliği”nin çocuklara anlatılmasının toplumsal cinsiyet 

rollerinin getirdiği kalıplaşmış yargıların yıkılmasına yardımcı olduğu ve öğrencilerin meslek farkındalıklarının artmasında 

etkili olduğu görülmüştür.

Mart 2015’te MEB tarafından yayınlanan “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları”nda36 karar alma, 

uygulama ve değerlendirme süreçlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunması ile cinsiyet ayrımcılığı riski altındaki çocukların 

eğitim ve gelişim haklarına duyarlı olunması vurgulanmıştır. Buna ilişkin de okullara kendilerini değerlendirmede hem daha 

kapsamlı bir içerik ve zengin veri hem de görünür standartlara ilişkin verileri kontrol olanağı sunması nedeniyle “Toplumsal 

Cinsiyete Duyarlık” örtük standart olarak sunulmuştur.

Elinizdeki Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu’nun temel yaklaşımı belirlenirken 

yukarıda özetlenen Dünyadaki ve Türkiye’deki iyi uygulamalardan yararlanılmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 

Okul Standartları, Türkiye’de eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde ve cinsiyete duyarlı okul ortamlarının 

oluşturulmasında yararlanılacak bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Kılavuz’da eğitim ortamı ve okul yönetimi alanlarında 

yapılacak çalışmalara esas olacak standartlar, ilgili hedefler ve doğrulama kaynakları yer almaktadır.
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Yukarıda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bölümü’nde de altı çizildiği gibi eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadınlar ve erkekler 

için inşa edilen ve eşitsizliklerin temelini oluşturan cinsiyetçi sosyal normların ve kalıpyargıların sınırlamalarını sorgular. Her 

bireyin kendisini, kişisel becerilerini geliştirmesini, kaynaklara ve fırsatlara erişimini güvence altına alır. Eğitimde toplumsal 

cinsiyet eşitliği kendiliğinden değil, planlı çabaların sonucunda sağlanmaktadır.

“Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi” kapsamında okullarda toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin yaygınlaşmasını desteklemek üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları geliştirilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları, insan haklarını, çocuk haklarını, kadın haklarını esas alır, hak temellidir. 

Okul toplumunun tümünü (öğrenci, öğretmen, veli ve yönetici vb.) kapsar. Okulun toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmesine 

rehberlik eder, uygulamayı kolaylaştırır. Okulun kendini değerlendirmesine olanak sağlar.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak anaokulundan liseye kadar her 

düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yol göstermek ve yön vermek için hazırlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları okulların toplumsal cinsiyete duyarlılığının geliştirilmesi için 

beklentilere işaret eden standart alanları, standartlar, hedefler ve doğrulama kaynaklarından oluşmaktadır.

Standart Alanları: Eğitim sürecini bir bütün olarak yansıtan birbiriyle ilişkili alanları ifade etmektedir. “Eğitim Ortamları ve 

Süreçleri” ve “Okul Yönetimi” olmak üzere iki temel standart alanı belirlenmiştir.

Standart: Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin değerlendirilmesine, sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik okullardan 

beklentileri ifade eder. Eğitim ortamları ve süreçleri standart alanında 9, okul yönetimi standart alanında 10 olmak üzere 

toplam 19 standart mevcuttur.

Hedefler: Standartlarla ifade edilen beklentilerin okul ortamında gerçekleşmesi için yapılabilecek uygulamaları gösterir. 

Eğitim ortamları ve süreçleri standart alanında 40, okul yönetimi standart alanında 33 olmak üzere toplam 73 hedef 

belirlenmiştir.

Doğrulama Kaynakları: Faaliyetlerin yapılıp yapılmadığını, yapıldıysa gerçekleşme düzeyini test etmek için yararlanılan bilgi 

kaynaklarıdır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu’nda sadece örnekleri verilmiştir ve her okulun 

kendi koşullarına uygun olarak çeşitlendirmesi beklenmektedir.

Standartları, Hedefleri ve Doğrulama Kaynaklarını içeren Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Ek 1’de yer 

almaktadır.

2. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL  
 STANDARTLARI
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Eğitim ortamları, kız–erkek çocuk ayrımı olmadan bütün çocukların severek isteyerek öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri, 

yaşama ve bir üst öğrenime hazırlanmaları için olanak sunan ortamlardır. Eğitim ortamlarında öğrencilerin bireysel 

farklılıkları dikkate alınarak öğrenme-öğretme süreçleri planlanır, tasarlanır, uygulanır ve performansları değerlendirilir. 

Bu ortamlar çocukların bilgiyle ve kişilerle anlamlı, geliştirici ilişkiler kurmayı öğrenmelerine katkıda bulunur. Sınıf içi 

etkinliklerin tasarımında, kız ve erkek öğrencilerin ilgilerinin eşit olarak dikkate alındığı, iş bölümünün cinsiyete dayalı olarak 

yapılmadığı, bireysel, küçük grup ve büyük grup etkinliklerinin her çocuğun ihtiyacı dikkate alınarak düzenlendiği, her iki 

cinsten çocukların liderlik, sorun çözme ve destek olma konularında eşit fırsatlara sahip olduğu eşitlikçi bir okul atmosferi 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine, ayrımcılığın önüne geçilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Bilgiyi arama ve bulma süreçlerinde kız ve erkek çocukların materyallere ulaşma fırsatının eşit olması, her cinsiyetten 

çocukların aktif katılımının sağlanması, değerlendirme süreçlerinde her iki cinsiyetin de kendi kapasitelerinin ve hazır 

bulunuşluklarının dikkate alınması cinsiyetçi yaklaşımların önüne geçecektir.

Aynı zamanda, eğitim süreçlerinde kullanılan materyallerin, kitapların, internet erişimiyle elde edilen kaynakların, filmlerin, 

videoların ve öğrencilere verilecek olan proje çalışmalarının, ödevlerin toplumsal cinsiyet yanlılığını yansıtmaması, eğitim 

süreçlerinin çocukların eşitlikçi bakış açısını geliştirmeleri için olumlu bir etki yaratacaktır.

Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim ortamlarının ve 

süreçlerinin geliştirilmesi ilk adımdır. Bu bölümde, toplumsal cinsiyete duyarlı eğitim ortamlarını ve süreçlerini oluşturabilmek 

için okullardan beklenenler toplam 9 standart olarak yer almaktadır. Her bir standart ve hedefleri açıklanmış, çalışmaya 

başlarken yararlanılabilecek örnek başlangıç sorularıyla, kapsama ilişkin ipuçları verilmiş ve doğrulama kaynakları ile 

desteklenmiştir.

2.1. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI EĞİTİM   

      ORTAMLARI VE SÜREÇLERİ STANDARTLARI
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Kaliteli eğitimin önemli göstergelerinden biri “ne” öğretileceği kadar “nasıl” öğretileceğine gösterilen özendir. Kız ve erkek 

öğrencilerin ilgilerine ve yeteneklerine uygun, ihtiyaçlarını karşılayan bir ders planı, aynı zamanda kaliteli eğitim sağlamak 

için bir önkoşul olarak sayılabilir (INEE, 2010). Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir ders planında içerik, eğitim materyalleri, 

öğretim yöntem ve teknikleri, etkinlikler, oturma düzeni vb. kız ve erkek öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir 

(Mlama ve diğerleri, 2005). Bununla birlikte kız ve erkek öğrencilere ders içinde eşit söz hakkı ve uygulama fırsatı verilmesi, 

öğrencilerin eksiklerinin tamamlanması konusunda cinsiyete değil ihtiyaca odaklı hareket edilmesi, sınıf içi iş bölümünde 

cinsiyetçi bir yaklaşım benimsenmemesi ve sınıf kurallarının tüm öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi sınıf içi uygulamalarda 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında öğretmenler kız ve erkek öğrencilere eşit derecede söz verdiklerini, hem kız hem de erkek 

öğrencilerin görüşlerine önem verdiklerini, grup proje ödevlerinde kız ve erkek öğrencilerin ortak çalışmasını teşvik 

ettiklerini, kız ve erkek öğrencilere aynı görev ve sorumlulukları verdiklerini ve kız öğrencilerin sınıfta/derslerde kendilerini 

rahatça ifade edebildiklerini belirtmişlerdir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Aynı ifadeler için öğrenci görüşlerine bakıldığında 

ise öğrencilerin bu ifadelere öğretmenler ile aynı düzeyde katılmadıkları, yanıtlarının daha çok “kararsızım” düzeyine yakın 

olduğu görülmüştür.

Okulda kız ve erkek öğrencilerin sınıf ve okul başkanı seçilmesine ilişkin ifadelerinin ortalama değerlerine bakıldığında 

öğrencilerin bu konularda kız ve erkek öğrenciler arasında bir fark olduğunu ve erkeklerin daha fazla okul ve sınıf başkanı 

seçildiğini düşündükleri görülmektedir. 

Toplumumuzda kız ve erkek öğrenciler arasındaki farklarla ilgili olarak bilimsellikten uzak, kulaktan dolma kalıpyargılar 

vardır. Örneğin kız öğrencilerin daha çalışkan ve uysal, erkek öğrencilerin daha zeki ama tembel ve yaramaz olduğu gibi 

yaygın yanlış inanışlar bulunmaktadır. Bu kalıpyargılar öğrencilerin etiketlenmesine, kendilerine uygun görülen sıfatları 

benimsemelerine, kendilerini tam anlamıyla tanıyamamalarına ve potansiyellerini ortaya koyamamalarına neden olmaktadır.

Kız ve erkek öğrencilerin karakteristik özellikleri, bu tür kalıpyargılardan uzak durarak bilimsel bir yaklaşımla ele alındığında, 

kız ve erkek öğrencilerin farklı şekillerde öğrendiklerine yönelik bazı görüşler ortaya çıkmıştır (Forde ve diğerleri, 2006). Bu 

araştırmalarda erkek öğrenciler için etkinliklerin net bir şekilde aşamalandırılması, etkinliklerde somut hedefler konulması, 

kısa, zaman sınırlamalı etkinlikler sunulması, oyun ve bulmacalar kullanılması, deneysel yaklaşımın benimsenmesi; kız 

öğrenciler içinse daha fazla tartışma ortamlarının yaratılması, işbirliği içinde çalışmaları için ortam sağlanması, düşünmeleri 

için zaman tanınması, geribildirim verilirken teşvik edici ve yönlendirici olunması önerilmektedir. Bu tür araştırmaların 

sonuçlarının olumlu-olumsuz özellikler olarak değil, farklılık olarak ele alınması, öğretmenlerin öğrencilerine yönelik tutum 

ve davranışlarını daha yapıcı kılacaktır. 

Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, kız ve erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini 

toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlamadan belirlenir.

Standart EO-1

HEDEF EO-1.1.
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Öğretmenlerin bu farklı özellikleri dikkate alması, derslerini kız ve erkek öğrencilerin farklı öğrenme yöntemlerine hitap 

edecek şekilde planlamalarına ve işlemelerine katkı sağlayacaktır. Ancak sadece kız ve erkek öğrencilerin öğrenme 

alışkanlıklarının referans olarak alınmasının, gerek öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz ardı edilmesine gerekse öğretim 

yöntem, strateji ve tekniklerinin seçiminde öğretmenin sınırlanmasına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve ihtiyaçları dikkate alınarak planlanan ve işlenen her ders, öğrencilerin kendilerini başarılı hissetmelerine, merak 

güdülerinin ve özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

• Sınıfınızdaki kız ve erkek öğrencilerin öğrenme stilleri açısından farklılıklarını cinsiyet kalıpyargılarından 

bağımsız ele alıyor musunuz?

• Öğrencilerinizin öğrenme alışkanlıklarını tanımak için rehberlik hizmetleri biriminden destek alıyor 

musunuz?

• Öğretim stratejinizi, yöntem ve tekniklerinizi belirlerken, kazanımlar kadar cinsiyet ayrımı yapmadan her bir 

öğrencinizin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını da dikkate alıyor musunuz?

• Öğretim stratejinizi, yöntem ve tekniklerinizi öğrencilerinizin öğrenme stillerini geliştirmelerine fırsat 

verecek şekilde belirliyor ve derslerinizi bu şekilde tasarlıyor musunuz?

• Sınıfta kız ve erkek öğrencilerin öğrenme stilleri ile ilgili kalıpyargılar içeren ifadeler kullanmaktan kaçınıyor 

musunuz? Aksine onları cesaretlendirecek bir yaklaşım benimsiyor musunuz?

• Derslerinizde öğrencilerinize eşit düzeyde uygulama fırsatı veriyor musunuz?

• Öğrencilerinizi ders içi uygulamalara katılmaları için eşit düzeyde teşvik ediyor musunuz?

• Ders içi uygulamalara katılmakta isteksiz olan öğrencilerinizi katılmaya teşvik etmek için ne tür yöntemler 

kullanıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Yapılandırmacı yaklaşım üzerine kurgulanmış öğretim programlarımızın en önemli özelliklerinden biri, öğrencilerin yaparak 

yaşayarak öğrenmesine fırsat verilmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında, kız ve erkek öğrencilere 

özellikle derslerin uygulama aşamalarında eşit fırsat verilmesi beklenmektedir. Örneğin fen bilimleri dersinde bir deney 

yaparken, görsel sanatlar dersinde bir maket üzerinde çalışırken, İngilizce dersinde bir drama çalışması yaparken veya 

beden eğitimi dersinde bir hareketi gerçekleştirirken belirli bir cinsiyetin ön plana çıkmasına, diğerinin geri planda kalmasına 

izin verilmemelidir.

Derslik, laboratuvar ve diğer eğitim ortamlarında kız ve erkek öğrencilere eşit düzeyde uygulama fırsatı verilir.

HEDEF EO-1.2.
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• Kız ve erkek öğrencilerinizin akademik performanslarını geliştirmek için tamamlayıcı çalışmalar yapıyor 

musunuz?

• Tamamlayıcı çalışmalarınıza katılacak öğrencilerinizi belirlerken, cinsiyetçi bir yaklaşım benimsemeden, 

sadece öğrencilerinizin eksikliklerine ve öğrenme güçlüklerine odaklanıyor musunuz? Bunu yaparken ne 

tür güçlüklerle karşılaşıyorsunuz?

• Tamamlayıcı çalışmalarınıza katılması gereken öğrencilerinizin cinsiyet açısından bir yığılma gösterip 

göstermediğini kontrol ediyor musunuz? Eğer gösteriyorsa, kazanımla ilgili ders ve etkinlik planlarınızı bu 

açıdan gözden geçirip gerekirse yeniliyor musunuz?

• Tamamlayıcı çalışma stratejilerinizi belirlerken kız ve erkek öğrencilerinizin farklı yaşam koşullarını dikkate 

alıyor musunuz? Cinsiyet farklılıklarına dayalı, beklentinizin dışında bu durumları gözlediğinizde nasıl ele 

alıyorsunuz?

• Öğrencilerinizin tamamlayıcı çalışmalarınıza katılımını ve başarı düzeyine katkısını cinsiyet ayırt etmeksizin 

düzenli olarak izliyor ve gerekli tedbirleri alıyor musunuz? Tedbir alırken kız ve erkek öğrenciler için aldığınız 

tedbirler nasıl farklılaşıyor?

Başlangıç Soruları

Öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve düzeyi farklılıklarının giderilmesinde en etkili yöntem tamamlayıcı öğretim çalışmaları 

yapmaktır (Demirel, 2002). Ek eğitim çalışmaları olarak da tanımlanabilecek bu çalışmalarda kullanılabilecek stratejiler 

şunlardır: Birebir öğretim, küçük gruplarla öğretim, okulda ek öğretim, evde ek öğretim, programlı öğretim ya da bilgisayar 

destekli öğretim, kaynak ya da yardımcı kitaplarla öğretim, akademik oyunlarla öğretim, tekrar öğretim.

Tamamlayıcı çalışmaların hangi konuları içereceği, hangi öğrencileri kapsayacağı ve hangi stratejilerin kullanılacağı, ünite 

sonlarında kullanılan ölçme ve değerlendirme araçları vasıtasıyla belirlenir. Kullanılacak stratejilerin belirlenmesinde, okulun 

ve öğrencinin koşulları da dikkate alınmalıdır. Planlama kadar önemli bir diğer husus, bu çalışmalara öğrencilerin katılımının 

öğretmen tarafından birebir takip edilmesi ve performanslarına katkı düzeyinin sürekli değerlendirilmesidir.

Sonuç olarak, performans düşüklüğünün toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla özellikle kız öğrenciler için daha büyük bir 

dezavantaj olduğunun ve bunun okuldan ayrılmalarında önemli bir etken olduğunun sürekli göz önünde bulundurulması 

gerekmektedir.

Kız ve erkek öğrencilere akademik performanslarını yükseltmeleri için eşit düzeyde destek sağlanır.

HEDEF EO-1.3.
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• Sınıfça kararlar alırken kız ve erkek öğrencilerinize eşit söz hakkı veriyor musunuz?

• Sınıfça kararlar alırken, söz konusu kararların tüm kız ve erkek öğrenciler için geçerli olduğunu vurguluyor 

musunuz?

Başlangıç Soruları

Kararların sınıfça alınması, sınıfta ortak karar alma kültürünün oluşturulması ve öğrencilerin bu kültürü içselleştirmesi 

açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu şekilde öğrenciler, ortak kararlar almanın sınıfta güvenli ve düzenli bir ortamın 

oluşturulması ve eğitim-öğretimin verimli/etkili şekilde gerçekleştirilebilmesi açısından önemini yaşayarak deneyimleme 

fırsatı bulur. Sınıf kurallarının tüm öğrencilerin katılımıyla belirlenmesi, sınıfça alınan kararlara örnek olarak verilebilir.

Sınıfça alınan kararlarda öğrencilere eşit katılım hakkı verilmesinin, kararların anlaşılmasını, doğru yorumlanmasını, 

içselleştirilmesini ve uygulanmasını kolaylaştıracağı unutulmamalıdır.

Öğrencilerin sorumluluk bilincini geliştirmek için öğretmenler tarafından kullanılan yöntemlerden biri öğrencilere sınıf içi 

sorumluluklar vermektir. Bu sorumluluklar okulların koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Sınıf içi iş bölümünde 

önemli husus, sorumlulukların öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olması kadar, cinsiyetçi bir yaklaşım benimsenmeden 

belirlenmesidir. Kız öğrencilere sürekli sınıfın tertip ve düzeni ile ilgili görevler verilmesi, erkek öğrencilere kâğıt dağıtma, 

toplama, sınıfı havalandırma gibi görevler verilmesi cinsiyetçi bir yaklaşımın örneği olarak sayılabilir. Sınıf içi iş bölümünde 

her iki cinsiyete eşit fırsat verilmesi, öğrencilerin cinsiyetle ilgili kalıpyargıları sorgulamalarına, öğretmenlerinin onlara olan 

güvenini pekiştirmelerine, dolayısıyla özgüvenlerinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Sınıfça kararlar alınırken kız ve erkek öğrencilerin eşit katılımını sağlayacak önlemler alınır.

Sınıf içi iş bölümünde her iki cinsiyete eşit fırsat verilir.

HEDEF EO-1.4.

HEDEF EO-1.5.
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• Sınıf içi iş bölümünde kız ve erkek öğrencilerle ilgili cinsiyetçi kalıpyargılardan uzak duruyor musunuz?

• Görevleri dağıtırken, kız ve erkek öğrencileri kalıpyargılarla örtüşmeyecek görevlere talip olmaları için nasıl 

teşvik ediyorsunuz?

• Bir cinsiyet için uygun olduğu düşünülen bir iş diğer cinsiyet tarafından yapıldığında sınıfta oluşabilecek 

cinsiyetçi akran zorbalığının önünü nasıl kesiyorsunuz?

• Sınıfınızda biri kız biri erkek olmak üzere iki sınıf başkanı seçilmesini veya dönüşümlü olarak istekli kız ve 

erkek öğrencilerinizin sınıf başkanlığı yapmasını sağlıyor musunuz?

• Ders yılı içinde tüm kız ve erkek öğrencilerin dönüşümlü olarak farklı görevleri üstlenmelerini sağlıyor 

musunuz?

Başlangıç Soruları

En yaygın kullanılan eğitim materyali ders kitaplarıdır. Ders kitaplarının yanı sıra çalışma kâğıtlarını, ödevleri, projelerde 

kullanılan ya da bilgisayar ortamında hazırlanan dokümanları eğitim materyalleri arasında saymak gerekir. Tüm bu 

materyallerin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli bir işlevi vardır; bu materyaller, resimleriyle, metinleriyle 

ve seçilen temalarıyla önemli bir mesaj verir. Örneğin, ders kitaplarında kullanılan görseller ve metinler kadınları ya da 

erkekleri belirli rollerde gösterebilir. Kadınları sürekli ev işleri yaparken gösteren, erkekleri ise yöneticilik gibi üst düzey 

pozisyonlarda resmeden kitaplar, öğrencilerde belirli bir algının yerleşmesine yol açarlar. Bu tür görsellerle ve metinlerle 

karşılaşan öğrenciler, toplumda da yaygın olan benzer inanç ve tutumların da katkısıyla, kadınların ve erkeklerin doğuştan 

belirli meslekleri yapabilecekleri ya da yapamayacakları şeklinde bir yargı geliştirebilir. Bunlara kısaca toplumsal cinsiyet 

ile ilgili kalıpyargılar diyebiliriz. Somut bir şekilde söylersek, kadınların, örneğin, iş yaşamında ayrımcılığa uğramasının ve 

genellikle daha düşük statülü işlerde çalıştırılmasının arkasında, kadınlarla ilgili önyargıların ve kalıpyargıların olduğunu 

görebiliriz. Kullandığımız eğitim materyalleri de bu tür kalıpyargıların oluşmasına hizmet edebilir; ya da tersine kalıpyargıları 

sorgulayan ve kırmaya çabalayan bir içeriğe sahip olabilir. Dolayısıyla kullandığımız eğitim materyallerinin içeriğini sürekli 

olarak toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle değerlendirmemiz gerekir (Çayır, 2014).

Bu çerçevede seçtiğimiz temaları cinsiyetçi kalıpyargıları sorgulayacak şekilde belirleyebilir, ders kitaplarındaki görselleri 

ve metinleri bu açıdan öğrencilerimizle birlikte inceleyebiliriz. Ayrıca öğrencilerin hazırlamasını istediğimiz ödevlerde ve 

projelerde de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı olabilir, öğrencilere de duyarlılık kazandırmak üzere onları araç 

olarak kullanabiliriz.

Eğitim materyallerinin konu, metin ve görsellerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde 

üretilmesi ve kullanılması sağlanır.

Standart EO-2
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Derslerde konular işlenirken önyargılarla desteklenen toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeri geldiğinde öğrencilerin 

sorgulamalarını sağlamak mümkündür. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmenin etkili yollarından birisi de çocuk ve 

gençlerin sorgulayıcı olmalarıdır. Bu amaçla, yeri geldikçe, öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun olarak bireysel özellikler, 

kültür, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları ve bu kavramların düşünce ve yaşam biçimleriyle olan ilişkileri tartışmaya 

açılabilir. Örneğin, Türkçe dersinde, tarihte önemli işlere imza atmış kadınları da anlatan okuma parçaları incelenebilir. 

Fen bilimlerinde Nobel alan bilim kadınlarının buluşlarıyla ilgili konular gündeme getirilebilir. Toplumsal cinsiyet eşitliği/

eşitsizliğinin yer aldığı örnek vakalar sınıfta öğrencilerin tartışmasına açılabilir. Derslerde “hak”, “haksızlık”, “ayrımcılık”, 

“adalet”, “eşitlik” gibi kavramların ele alınmasını ve öğrencilerin bu kavramları günlük yaşam olaylarıyla örneklendirerek 

tartışmalarını sağlayıcı etkinlikler planlanabilir.

Öğretmenler olarak ders kitaplarındaki görselleri ve metinleri öğrencilerle birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği gözlüğüyle 

incelemek, bu konuda eleştirel düşünmeye hizmet edecek sorular yöneltmek ve en önemlisi eşitlikçi davranmak, cinsiyet 

ayrımcılığının önüne geçmek için atılacak önemli adımlardandır. Ders kitaplarındaki cinsiyetçi görseller ve metinler 

sınıf içerisinde tartışmaya açılarak öğrencilerde farkındalık yaratmak mümkündür. Örneğin öğrencilerle birlikte ders 

kitaplarındaki çocuk ve yetişkin figürlerinin hangi mekânlarda, hangi eylemde, hangi nesnelerle resmedildiği, metinlerdeki 

ana ve yan karakterlerin cinsiyetleri incelenebilir. Erkeklerin geniş bir meslek yelpazesinde resmedilirken kadınların 

öğretmenlik, hemşirelik gibi geleneksel mesleklerde gösterilip gösterilmediğine dikkat çekilebilir. Kadınların ülkenin 

gelişmesine katkılarını gösteren figürler üzerinden tartışmalar başlatılabilir. Kadın ve erkek figürlerinin ders kitaplarında ne 

kadar sıklıkla kullanıldığına dikkat çekmek bile öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl biçimlendirildiğine dair iç görü 

kazanmalarına yardımcı olabilecek etkinliklerdendir.

Konular işlenirken toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sorgulanmasını sağlayacak temalar seçilir.

Ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygunluğu kız ve erkek öğrencilerin 

katılımıyla değerlendirilir.

HEDEF EO-2.1.

HEDEF EO-2.2.

• Derslerinizde toplumsal cinsiyete ilişkin tartışmalara yer verir misiniz?

• Toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sorgulamak üzere fırsatlar yaratır mısınız?

• Toplumsal cinsiyete dayalı önyargılar nedeniyle kadın ya da erkeklerin maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat 

çeker misiniz?

• Cinsiyete dayalı ayrımcılığın sonuçlarını öğrencilerle birlikte analiz eder misiniz?

• Ayrımcılığın önlenmesi için bireysel sorumlulukların neler olabileceğini tartışır mısınız?

Başlangıç Soruları
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Öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemini fark ettirmenin ve cinsiyete dayalı önyargıları sorgulatmanın bir yolu 

da bu konuları ödev veya proje konusu olarak öğrencilere inceletmek olabilir. Ödev olarak verilen bir konunun cinsiyet 

değişkeni açısından da incelenmesi istenebilir. Bu tür etkinlikler öğrencilerde daha kalıcı öğrenmeler yaratır. Örneğin, 

kimya alanına katkıda bulunan bilim insanları konusunda verilen ödevde neden bilim kadınlarının görünür olmadığının 

da tartışılması istenebilir. Tarih dersinde verilen ödevlerde kadın hareketlerinin betimlendiği okuma metinlerinden de 

yararlanılması sağlanabilir. Türkçe dersinde öğrencilerden lider ve güçlü olan kadın karakterlerin biyografisinin yazılması ile 

ilgili bir proje hazırlamaları istenebilir. Ya da öğrencilerden cinsiyet eşitliğini vurgulayan kadın hareketlerini konu alan sergiler 

hazırlamaları proje olarak istenebilir. Fiziksel aktivite/spor veya müzik alanlarında neden belli bir cinsiyetin daha baskın 

olduğunun tartışılması istenebilir.

Ödevlerde, projelerde öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığını artıracak konulara yer verilir.

HEDEF EO-2.3.

• Öğrencilerinize verdiğiniz ödevler toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılıklarını artırıyor mu?

• Öğrencilerden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini konu eden ödev ve proje hazırlamalarını ister misiniz?

• Öğrencilerinizin ödev ve projeler için seçtiği görsellerde de ayrımcılık ve toplumsal cinsiyete dayalı önyargıları 

yeniden üretmemeleri konusunda yol gösterir misiniz?

• Öğrencilerle birlikte ders kitaplarındaki kadın ve erkeklerin görsellerde ne sıklıkla yer aldığını değerlendirir 

misiniz?

• Ders kitaplarında yer alan kadın ve erkek figürlerinin genellikle hangi ortamlarda ve ne yaparken 

resmedildiğini öğrencilerle beraber inceler misiniz?

• Metinlerde yer alan kadın ve erkeklerin nasıl betimlendiğini öğrencilerle birlikte tartışır mısınız? Örneğin, 

kahramanlar genellikle erkek midir? Kadınlar genellikle duygusal, şefkatli ve vefakâr fakat erkekler 

genellikle kararlı, lider ve mantıklarıyla mı hareket ediyorlar?

• Masal ve efsaneler gibi kültür ürünlerindeki kadın ve erkek betimlemelerini beraber tartışır mısınız? 

Örneğin, masallarda genellikle prenseslerin bir prens tarafından kurtarıldığına dikkat çeker misiniz?

• Öğrencilerinizin ders kitaplarında yer alan cinsiyetçi görseller ve metinler yerine alternatif fikirler 

üretmelerine fırsat verir misiniz?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları
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Cinsiyetçi kalıpyargıları oluşturan tek kaynak ders kitabı, çalışma kâğıdı vb. eğitim materyalleri değildir. Medya da bu konuda 

önemli araçlardan biridir. Derslerde medyada bu kalıpyargıların nasıl yeniden ve yeniden üretildiği konusuna dikkat çekmek 

de önemlidir. Bu konuda medyada cinsiyetçiliği konu alan pek çok yayın vardır. Gazete, dergi, televizyon programları gibi 

geleneksel medya kalıpyargıların oluşmasında ve pekiştirilmesinde etkilidir. Öte yandan, özellikle son yıllarda hayatın önemli 

bir parçası haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri de geleneksel medyaya ulaşılabilirliği artırmış ve hatta onu interaktif 

medya haline dönüştürmüştür. Çocuk ve gençlerin zamanlarının çok önemli bir bölümünü geçirdikleri ve çok amaçlı 

kullandıkları (sosyalleşme, eğitsel vb. ) medyanın da toplumsal cinsiyete dayalı önyargıları yeniden üretme olasılığına dikkat 

edilmelidir. Bu noktada, öğrencilere medya okuryazarlığı kazandırılmasının önemini vurgulamakta fayda vardır. Ayrımcılık 

içeren görsellere ve metinlere karşı sorgulayıcı olma konusu da medya okuryazarlığının kazanımlarından olmalıdır. 

Bunların yanı sıra öğrencilere önerilen eğitim amaçlı siteleri önceden toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla incelemek 

ve öğrencileri gerekirse sorgulamaları için yönlendirmek önemlidir. Medyada toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının öğretim 

programları açısından rahatlıkla ele alınabileceği dersler Türkçe, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, bilişim teknolojileri ve yazılım, 

medya okuryazarlığı, demokrasi ve insan haklarıdır. Türkçe dersinde bir gazete incelemesi, medya okuryazarlığı dersinde bir 

televizyon reklamının incelenmesi, bilişim teknolojileri ve yazılım dersinde popüler bir web sayfasının incelenmesi derslere 

göre yapılabilecek etkinliklere örnek olarak sayılabilir. Hatta bu konular ödev ve proje başlıkları olarak da kullanılabilir.

Derslerde geleneksel medyada ve günümüz bilgi iletişim teknolojilerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının 

yeniden nasıl üretildiği konusuna dikkat çekilir.

HEDEF EO-2.4.

• Sosyal medya kullanımı konusunda olası cinsiyetçi önyargılar hakkında bilgi sahibi misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin sosyal medyayı ne sıklıkla ve nasıl kullandıkları konusunda bilgi sahibi misiniz?

• Derslerde medyada toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını ele alırken, konuyu ne kadar gerçek hayatla 

ilişkilendiriyorsunuz?

• Yazılı ve görsel medyadaki cinsiyetçi söylemlere dikkat çeker misiniz?

• TV programları, reklamlar, diziler, gazete haberlerinin sınıf içerisinde tartışılması sırasında toplumsal 

cinsiyet rollerinin nasıl yeniden üretildiğine dair sınıf içi tartışma ortamları yaratır mısınız?

Başlangıç Soruları
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Gerek öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesinde, gerekse eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesinde kullanılan yazılı/

sözlü sınavların, testlerin, ödevlerin ve projelerin hazırlanmasında geçerlik ve güvenilirliğe odaklanılırken, toplumsal cinsiyet 

eşitliği çoğu zaman göz ardı edilebilmektedir. Söz konusu araçların içeriğinin ve kullanılan görsellerin öğrencilere verdiği 

mesajların da ayrıca özenle ele alınmasında yarar vardır.

Örneğin, Türkçe dersindeki ölçme ve değerlendirme araçlarında kullanılan okuma metni, şiir vb. seçiminde, matematik 

dersindeki ölçme ve değerlendirme araçlarında kullanılan soru köklerinde, fen bilimleri dersinde kullanılan proje 

başlıklarında toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından, başka bir deyişle toplumda kadın ve erkekler için uygun görülen kalıp 

roller ve sıfatlardan uzak durulması, en az geçerlik-güvenilirlik kadar önemlidir. “Matematik dersinde Ayşe masayı toplarken 

kaç bardak taşıdı?”; Ali bir buçuk kilo elmaya ne kadar ödedi?” gibi soruların belli cinsiyet kalıpyargılarıyla ilişkili olduğunu 

unutmamakta yarar vardır.

Ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriği toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını yeniden üretmeyecek şekilde 

hazırlanır.

HEDEF EO-3.1.

• Ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriğinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılardan uzak duruyor musunuz?

• Özellikle proje çalışmalarında, öğrencilerin proje konusu seçiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor 

musunuz?

Başlangıç Soruları

Okullarda ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenme düzeyinin, öğrencilerin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenerek gereken 

tedbirlerin alınması açısından yön gösterici bir araçtır. Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bakıldığında, ölçme ve 

değerlendirme sürecinin eşitlikçi bir yaklaşımla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ölçme araçlarının içeriğinden sonuçların 

paylaşılmasında kullanılan dile, sonuçların cinsiyete göre bir yığılma gösterip göstermediğinden başarının eşit derecede 

takdir edilmesine kadar birçok ayrıntı özenle ele alınmalıdır.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında, öğretmenlerin akademik olarak kız öğrencilerden beklentilerinin daha fazla olduğu görülmüştür. 

Aynı şekilde öğrencilerin öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilerden akademik anlamda farklı beklentileri olduğunu 

düşündükleri de görülmüştür (Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Öğrenci performansı toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde değerlendirilir.

Standart EO-3
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Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının öğrencilerle paylaşılması, öğrencilerin eksiklerini fark etmeleri ve öğretmenleri ile 

bu eksiklerini tamamlamaları açısından son derece önemlidir. Bu süreçte, öğretmenlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir 

yaklaşım benimsemesi, öğrencilerin başarılarının veya eksiklerinin cinsiyetle değil, öğrenme süreci ve bireysel farklılıklarla 

ilgili olduğunu düşünmesini sağlayacaktır.

Örneğin, “Bu sınavda yine kızlar en zor soruları çözdüler”, “Ayşe, fen bilgisi sınav sonucuna bu kadar üzülme. Sen de sosyal 

bilgiler dersinde iyisin. Zaten diğer kız arkadaşların da benzer notlar aldı” gibi ifadeler öğrencileri cinsiyete dayalı olarak 

etiketleyecek, öğretmenin öğrencilerinden beklentileri, öğrencilerin kendilerinden beklentilerini sınırlandıracaktır.

Toplumsal cinsiyete duyarlı bir ölçme ve değerlendirme süreci, sonuçlarda cinsiyete göre olumlu veya olumsuz bir yığılma 

olup olmadığının gözden geçirilmesini gerektirir. Böyle bir yığılmanın fark edilmesi durumunda, öğretmenin bunun olası 

nedenlerini ayrıntılarıyla ele alması, çözüme katkı sağlayacaktır.

Bir ölçme ve değerlendirme sonucunda cinsiyete göre olumlu veya olumsuz bir yığılma olması durumunda gözden 

geçirilmesi gereken üç boyut vardır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçları paylaşılırken toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır.

Ölçme ve değerlendirme sonuçları bir cinsiyete göre olumlu veya olumsuz yığılma gösteriyorsa, nedenleri gözden 

geçirilir.

HEDEF EO-3.2.

HEDEF EO-3.3.

• Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını öğrencilerinizle paylaşırken onları cinsiyetlerine göre karşılaştırıyor 

musunuz?

• Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını paylaşırken öğrencilerin cinsiyet kalıpyargılarından uzaklaşmalarını 

teşvik edecek bir yaklaşım benimsiyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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Öğrencilerin başarılarının öğretmenleri tarafından takdir edilmesi, güdülenmeleri dolayısıyla daha iyisini başarma isteğinin 

ortaya çıkması açısından büyük öneme sahiptir. Öğretmenler öğrencilerinin performanslarını takdir ederken, öğrencilerin 

cinsiyete dayalı bir eşitsizlik hissetmesi, eşit şekilde takdir edilmeyen cinsiyet için bir hayal kırıklığı yaratabilir. Ayrıca 

öğretmenlerinin kendileri ile ilgili beklentilerine dönük bir algı oluşturmalarına neden olabilir. Bir sınavda en yüksek 

performansı gösteren kız ve erkek öğrencinin farklı düzeyde takdir edilmesinin, sadece bu öğrencilere değil, tüm öğrencilere 

verilen bir mesaj olduğu unutulmamalıdır. Kız ve erkek öğrencilerin eşit derecede takdir edilmemesi, kız veya erkek 

öğrencilerde, ne yaparlarsa yapsınlar diğer cinsiyet kadar değerli olmadıkları duygusu yaratabilir.

Kız ve erkek öğrencilerin başarıları eşit derecede takdir edilir.

HEDEF EO-3.4.

Birincisi, ölçme ve değerlendirmede kullanılan araç, yöntem ve tekniklerdeki çeşitliliktir. Kız ve erkek öğrencilerin farklı 

soru türlerinde farklı avantajlara sahip olduğu, kız öğrencilerin çoktan seçmeli sorularda erkek öğrencilere göre daha az 

başarılı, açık uçlu sorularda ise daha başarılı olma eğiliminde olduğunu gösteren araştırmalar vardır (Salisbury ve diğerleri, 

1999). Öğretmenin bu ve benzeri faktörlerin yığılmanın sebebi olup olamayacağını değerlendirmesi, kullandığı ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerini, soru türlerini vb. gözden geçirmesinde fayda vardır.

İkinci boyut, ölçme ve değerlendirme süresidir. Öğretmenin ölçme ve değerlendirme süresinin olumsuz yığılma gösteren 

cinsiyet için yeterli olup olmadığını, eğer yetersizse yeterli olmama sebeplerini değerlendirmesi önerilmektedir.

Üçüncü boyut ölçme ve değerlendirmenin kapsamını oluşturan eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesidir. Bu noktada 

öğrencilerin devam-devamsızlık durumunun, ders planlarının, kullanılan materyallerin, yapıldıysa tamamlayıcı çalışmaların 

tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları gözetilerek hazırlanıp hazırlanmadığı gözden geçirilmeli ve gerekli tedbirler 

alınmalıdır.

• Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını cinsiyete göre yığılma göstermesi açısından değerlendiriyor musunuz?

• Ölçme ve değerlendirme araçlarınızda tek soru tipi kullandığınız oluyor mu?

• Ölçme ve değerlendirme için belirlediğiniz sürenin bir cinsiyet için yetersiz olup olmadığını ve sebeplerini 

değerlendiriyor musunuz? 

• Ölçme ve değerlendirme sonuçları bir cinsiyet için olumlu veya olumsuz bir yığılma gösteriyorsa, ilgili 

ders planlarınızı, kullandığınız materyalleri, yaptıysanız tamamlayıcı çalışmaları cinsiyet açısından gözden 

geçiriyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde kız ve erkek öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

HEDEF EO-4.1.

Okullarda gerçekleştirilen ders dışı etkinlikler öğrencilerin liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeleri, sorumluluk almaları, 

özgüven kazanmaları ve kendilerini daha iyi tanımaları için önemli fırsatlar sağlar. Bu doğrultuda söz konusu standart altında 

ele alınan katılım ve temsil başlıkları okullarda gerçekleştirilen seçimler, okul içi ve dışı etkinlikler olarak tanımlanmıştır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından önemli olan, gerek seçimlerde, gerekse okul içi ve dışı etkinliklerde kız ve erkek 

öğrencilerin eşit derecede bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi ve onlara eşit katılım fırsatı verilmesidir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında kız ve erkek öğrencilerin okulda yapılan etkinliklere katılım düzeyinde ve katıldıkları etkinliklerin 

türlerinde farklılaşma olduğu görülmüştür (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Bunun nedeni, öğrencilerin kendi tercihleri, 

öğretmenlerin onları yönlendirmesi ve erkek öğrencilerin genel olarak okulda düzenlenen etkinliklere katılmada isteksiz 

olmaları olarak açıklanmıştır.

Bulgular, genel olarak okullarda kızların kendilerine uygun olduğu düşünülen spor alanlarına veli, öğretmen ve yöneticiler 

tarafından yönlendirildiklerini hatta İl Spor Müdürlüğü tarafından da kızların ilgileneceği sporların sınırlandırıldığını, bazı 

durumlarda ise spor etkinliklerine katılmalarının engellendiğini göstermiştir. Bunlara ek olarak velilerin de çocuklarının 

katılacakları spor dalına kendilerinin karar vermek istedikleri, çok az sayıda velinin bu konudaki kararı çocuklarına 

bırakmayı tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca veliler kız çocuklarının kendilerine uygun bir spor dalını seçmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Söz konusu bulgular ders dışı etkinliklere katılımda, okulu temsil etmek üzere görevlendirmede ve görev 

dağılımında cinsiyetçi kalıpyargıların dikkatlice sorgulanmasını gerektirmektedir.

Okullarda hoşgörü, katılımcı demokrasi ve demokratik liderlik bilincinin geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında Millî Eğitim 

Bakanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ortaklaşa olarak “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” 

başlatılmıştır. Proje kapsamında çeşitli faaliyetler gerçekleştirmek üzere şube temsilciliği, okul öğrenci meclisi, ilçe öğrenci 

meclisi, il öğrenci meclisi ve Türkiye öğrenci meclisi seçimleri yapılmaktadır. Bu seçimlerden şube temsilciliği ve okul öğrenci 

meclisi başkanlığı okul içinde gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, okul temsili ve görev dağılımı toplumsal cinsiyet eşitliği 

gözetilerek yapılır.

Standart EO-4

• Kız ve erkek öğrencilerin başarılarını takdir ederken eşitlikçi bir yaklaşım benimsiyor musunuz?

• Sizce kız ve erkek öğrencilerin, başarılı olduklarında cinsiyetlerinden bağımsız olarak takdir edileceklerine 

ilişkin güvenleri tam mı?

Başlangıç Soruları
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Okulu yarışma, konser, vb. etkinliklerde temsil edecek öğrencilerin görevlendirilmelerinde her iki cinsiyetin eşit 

katılımı sağlanır.

HEDEF EO-4.2.

• Şube temsilciliği ve okul öğrenci meclisi başkanlığı seçimi öncesinde öğrencilerinizi bu iki görevin 

sorumlulukları ve temsilci olabilmek için gerekli özellikler hakkında yeterince bilgilendiriyor musunuz?

• Şube temsilciliği ve okul öğrenci meclisi başkanlığı seçimlerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının 

kararlarını nasıl etkileyebileceğini öğrencilerinizle tartışıyor musunuz?

• Bugüne kadar okulda yapılan seçimlerde kaç kız, kaç erkek temsilci seçildiği konusunda öğrencileri 

bilgilendiriyor musunuz?

• Sayılar eşit/yakın değilse nedenlerini araştırmalarını istiyor musunuz?

• Kız ve erkek öğrencileri söz konusu iki görev için eşit derecede teşvik ediyor musunuz? Bunun için ne tür 

yöntemler kullanıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

Okullar ders yılı boyunca okullar arası çeşitli yarışma, festival, şenlik, konser vb. etkinliklere katılır. Bu tür etkinliklere katılım 

öğrencilerin sorumluluk bilincinin gelişmesi, ilgi ve yeteneklerini daha iyi tanımaları ve sosyal becerilerini geliştirmeleri 

açısından fırsat yaratan ortamlardır.

Okulların yarışma, festival, şenlik, konser vb. etkinliklere katılımı genellikle öğrencilerin ailelerinin ve okul aile birliklerinin 

bütçesi ile sınırlıdır. Okulun hangi etkinliklere katılacağı belirlenirken, okulu temsil edecek öğrencilerin elde edebilecekleri 

başarılar dikkate alınır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için kız ve erkek öğrencilerin cinsiyetleriyle sınırlı 

tutulmadan okulu temsil etmesi önemli bir fırsattır. Öğrenciler ve gruplar bu tür etkinliklere katılmaları için seçilirken her 

iki cinsiyetten öğrencilerin görevlendirildiği izlenebilir. Böylece çocukların kendilerini geliştirmeleri için fırsatlar sadece bir 

cinsiyet için kullanılmamış olur, ayrımcılık yapılmamış olur.

Söz konusu seçimlerde kız ve erkek öğrencilerin eşit derecede teşvik edilmesi, okulun toplumsal cinsiyet eşitliği 

konusundaki hassasiyetinin bir göstergesidir. Özellikle şube temsilciği seçimi öncesinde, öğrencileri teşvik etmek için şube 

rehber öğretmenleri tarafından toplumsal cinsiyet ve liderlik üzerine hem kadın hem erkek liderlerle ilgili, öğrencilerde 

merak uyandıracak bir etkinlik planı hazırlanarak uygulanabilir ve seçimlerle ilgili olarak tüm öğrenciler bilgilendirilebilir. 

Bilgilendirme sürecinde şube temsilcisinin sahip olması gereken özellikler öğrencilerle birlikte belirlenebilir. Böylece gerek 

adaylık kararında gerekse seçim aşamasında daha bilinçli bir tercih yapılması sağlanabilir. Bu aşamada öğretmenlerin 

cinsiyetçi bir dil kullanmamaya özen göstermesi gerekmektedir.

Okul öğrenci meclisi başkanını seçecek şube temsilcileri de seçim öncesinde başkanın sorumluluk ve yeterlilikleri hakkında 

yeterince bilgilendirilmelidir.
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• Okulunuzun geçen yılki ve bu yılki temsil istatistiklerini biliyor musunuz?

• Okulunuzun katılacağı yarışma, konser vb. etkinlikleri belirlerken okulunuzu temsil edecek öğrencilerin 

cinsiyet dağılımını ayrıca değerlendiriyor musunuz?

• Ders yılı sonu değerlendirmenizde, bir cinsiyet için yığılma söz konusu olduğunda, bir sonraki ders yılı için 

farklı etkinlikler belirleyerek, kız ve erkek öğrencilerin eşit katılımını sağlamaya yönelik planlama yapıyor 

musunuz?

• Çoğunlukla erkek öğrencilerin katıldığı etkinliklere kız öğrencilerin, çoğunlukla kız öğrencilerin katıldıkları 

etkinliklere erkek öğrencilerin ilgi göstermesi ve katılması için ne tür önlemler alıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılım, cinsiyetçi kalıpyargılardan bağımsız olarak 

eşit derecede teşvik ve takdir edilir.

HEDEF EO-4.3.

Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler öğrencilere kendilerini geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar 

sağlar. Bu etkinlikler okullarda öğrenci kulüpleri, toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, yayın, gösteri, 

tiyatro, spor ve benzeri diğer etkinlikler yoluyla gerçekleştirilir. Bu tür etkinliklere katılımı arttırmanın ön koşulu, etkinlikler 

belirlenirken tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının dikkate alınmasıdır. Bu noktada kız ve erkek öğrencilerin ilgi, 

yetenek ve ihtiyaçlarının kalıpyargılarla sınırlanmaması, onlara yaşantı zenginliği sağlanması okulda bulundukları süre 

içinde gelişimlerini olumlu etkilemenin yanı sıra ileriki yaşamlarında da kullanabilecekleri yeni beceriler ve ilgi alanları 

geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

Etkinliklerin öğrencilere tanıtımında, kız ve erkek öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak etkinliklere deneme amaçlı 

katılmaları teşvik edilmeli ve etkinlik seçimi sürecinde öğrencilerin, etkinliğin hangi cinsiyet için uygun olduğuna değil, sadece 

ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına odaklanmaları sağlanmalıdır. Bununla birlikte, etkinlik tanıtımlarında, kız ve erkek öğrencilerin 

yer aldığı görseller ve videoların kullanılması, öğrencilerin cinsiyetçi kalıpyargılarını sorgulamalarını sağlayabilir.

Unutmayın, ders dışı etkinliklerin hangi yeterlilikleri kazandıracağı/geliştireceği, ne tür çabalar gerektirdiği üzerinde 

durmanız ve her iki cinsiyetten çocukların da yapabileceğini yaşamdan örneklerle göstermeniz onlar için olduğu kadar, 

gelişimlerinin önünü açtığınız için sizin için de oldukça önemlidir.
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• Hangi ders dışı etkinliklere kaç kız kaç erkek öğrenci katılıyor biliyor musunuz?

• Öğrencileri ders dışı etkinliklere yönlendirirken ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarını dikkate alıyor musunuz?

• Öğrencileri farklı etkinliklere yönlendirmek için ne tür yöntemler kullanıyorsunuz?

• Daha çok kız öğrencilerin ilgilendiği düşünülen bir alanda, yetenekli olan ancak çekinen bir erkek öğrenciniz 

olsa onu nasıl ikna edersiniz, örneğin “yemek yapma”?

• Okulunuzda spor takımlarının kurulmasında cinsiyetçi kalıpyargıların etkisi olup olmadığına bakıyor 

musunuz?

• Sosyal etkinlikler kurulunda yer alacak yetişkin ve öğrencilerin seçiminde toplumsal cinsiyet eşitliğini 

gözetiyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Toplumsal cinsiyet rollerinin farklılaşması ve buna bağlı olarak öğretmen ile öğrenci arasındaki ve öğrencilerin kendi 

aralarındaki iletişim ve etkileşim, öğrenme durumlarını etkileyen en önemli etmenlerdendir. Tüm eğitim ve öğretim 

etkinlikleri sözlü ve sözsüz iletişim sayesinde gerçekleşir. Sözlü iletişim konuşma yoluyla gerçekleşebileceği gibi yazılı 

dokümanlar yoluyla da gerçekleşir. Hangi yolla gerçekleşirse gerçekleşsin, kullanılan dil çevrede olup bitenlerin algılanması, 

düşünce ve davranışların oluşması ve paylaşımında hayati önem taşır. Seçilen kelimeler bireylerin içselleştirdikleri öğretileri, 

varsayımlarını, değer yargılarını, sahip oldukları inanç ve düşünce biçimlerini yansıtır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet rollerine 

dair varsayımlar, kalıpyargılar, değer yargıları da kullanılan dil yoluyla gelecek nesillere aktarılır (Keough ve Garcia, 2000). 

Aktarılan bu varsayımlar, önyargılar, değer ve inançlar çocuk ve gençlerin kimlik gelişimlerinde de önemli rol oynar ve 

yaşamlarını ilgilendiren birçok seçimlerini etkiler.

Her tür iletişim aracının kullanımında toplumsal cinsiyete duyarlı olmak ve toplumsal cinsiyete dayalı önyargıları yeniden 

üretmemek önemlidir. Okulda iletişim kız ya da erkek öğrencileri birbirine göre avantajlı veya dezavantajlı hale getirmemeli, 

ayrımcılık içermemelidir. Diğer bir deyişle öğrencilerle olan yazılı ve sözlü iletişimde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından 

arınmış bir dil kullanılmalı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yaratacak her türlü iletişim biçiminden uzak durulmalıdır. Aynı 

şekilde yazılı materyallerde de kullanılan dil veya görseller belli bir cinsiyeti dezavantaja düşürmemeli, geleneksel cinsiyet 

rollerini yeniden üretmemeli ve hatta önyargıları ortadan kaldırmaya yardımcı olmalıdır.

Eğitim ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

Standart EO-5
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Okul ortamında, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen dil kullanılır.

HEDEF EO-5.1.

Öğretmenler öğrencilerle olan sözlü ve sözsüz iletişimlerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarından arınmış bir dil kullanmalı, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği yaratacak iletişim biçimlerinden uzak durmalıdır. Günlük dilde kullanılan sıfatlar erkekleri 

tanımlarken daha çok güçlü ve olumlu ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır (“Ahmet çok güçlü”, “Mehmet çok akıllı” gibi). 

Kadınlar için kullanılan tanımlar ise daha pasif ve edilgen tanımlardır (yumuşak, ağırbaşlı, uslu, zayıf gibi). Ayrıca cinsiyetten 

bağımsız nitelendirmeler (“müdür” gibi) erkekler için tek başına kullanılırken, kadınlar için cinsiyet vurgulayıcı nitelemeler 

(“müdüre hanım” gibi) kullanılmaktadır. Günlük dilin doğal parçası olan bu tür kullanımlar cinsiyetçi kalıpyargılarını yeniden 

üretmekte ve öğrencilerin bu tür kalıpyargıları içselleştirmesiyle sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla, okul ortamında toplumsal 

cinsiyet eşitliliğini desteklemeye yönelik dil kullanımı sağlanmalıdır.

Cinsiyetçi dil kullanımının öğrencilerin hem akademik başarılarındaki hem de kimlik gelişimlerindeki önemi bu kadar 

açıkken okulda cinsiyetçi dil kullanımına dair önleyici ve/veya iyileştirici tedbirler alınması bir zorunluluktur. Bu tedbirlerin 

alınmasında tüm okul personelinin hemfikir olması ve ayrımcı dil kullanıldığında uygulanacak yaptırımların herkesçe 

desteklenmesi önemlidir. Bu tedbirler “yasaklar” olarak algılanmak yerine, ayrımcı bir ortamda yaşamamak için herkesçe 

üzerinde uzlaşılmış gereklilikler olarak düşünülmelidir. Bunu gerçekleştirmek üzere de okul rehberlik biriminin ve okul 

yönetiminin gerekli etkinlik ve düzenlemeler konusunda etkin olması ve düzenlemelere uyma konusunda tutarlı olması 

önemlidir.

• Cinsiyet eşitliğine duyarlı sözlü ve sözsüz iletişim biçimleriyle öğrenciler için rol model olur musunuz?

• Yargılayıcı dil yerine daha çok tanımlayıcı dil kullanmaya özen gösterir misiniz?

• Kullandığınız hitap ve tanımlamalarda cinsiyetçi sözcükleri kullanmamaya özen gösterir misiniz?

• Kullandığınız dilde toplumsal cinsiyete dayalı önyargıları içeren ifadelerden kaçınır mısınız?

• Sınıfınızda cinsiyetçi dil kullanıldığında uygulanacak yaptırımlara dair kararlar alır mısınız?

• Sınıfınızda cinsiyetçi dil kullanıldığında uygulanacak yaptırımlara dair alınan kararlar herkesçe bilinir mi?

Başlangıç Soruları
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Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında öğretmenleriyle veya okul yöneticileriyle paylaşıp 

yardım isteyebilir.

Kız ve erkek öğrencilerin sözleri ve fikirleri eşit derecede dikkate alınır.

HEDEF EO-5.2.

HEDEF EO-5.3.

Öğrencilerin ve diğer tüm okul personelinin cinsiyetçi tutum ve davranışlara maruz kalması kabul edilemez. Bu tür tutum ve 

davranışlar şiddet kapsamına girer ve insan haklarına aykırıdır. Okulda tedbirler alınması ve bu tedbirlerin öğrenciler de dâhil 

herkesçe paylaşılması önemlidir. Alınan tedbirlere rağmen özellikle öğrencilerin cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldıklarında 

yardım alabilmeleri de önemlidir. Bu yardımı verecek olan öğretmen ve idarecilerin de bu konuda donanımlı olmaları gerekir. 

Bu tür konularda yardım isteyen öğrencilere nasıl yaklaşılacağı ve hangi yollarla yardım edileceği önceden belirlenmiş 

olmalıdır. Her öğrencinin yardım istemesini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması okulun en önemli görevleri arasındadır.

Yapılan birçok çalışma hem okullardaki kız ve erkek öğrencilerin hem de yetişkin hayattaki kadın ve erkeklerin söz ve 

fikirlerinin eşit derecede dikkate alınmadığını ortaya koymaktadır (Keough ve Garcia, 2000; Arslan, 2000). Bu durum özellikle 

gelişme çağındaki kız çocuklarının kendilik değerlerini zedelemekte ve kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesine 

engel olmaktadır. Özellikle, önyargılar nedeniyle kız veya erkek öğrencilerin söyleyeceklerinin yeterince dikkate alınmaması 

olasılığı yüksektir. Matematik ve fen bilgisi derslerinde erkek öğrencilerin daha fazla cesaretlendirilmesi, fikirlerinin daha 

fazla dikkate alınması bu ayrımcı tutumun bir örneğidir. Aynı şekilde, sözel konularda daha iyi olduğu varsayımıyla kız 

öğrencilerine sosyal bilgiler veya Türkçe derslerinde öncelik verilmesi ayrımcı bir tutumdur.

• Öğrencileri cinsiyetçi tutum ve davranışlar konusunda bilgilendirir misiniz?

• Öğrencileri cinsiyetçi tutum ve davranışlara maruz kaldıklarında nereden/kimden yardım alacaklarına dair 

bilgilendirir misiniz?

• Özellikle sınıf öğretmenleri, sınıf rehber öğretmenleri ve rehber öğretmen olarak öğrenciler cinsiyetçi 

tutum ve davranışlara maruz kaldıklarında ne yapılması gerektiği konusunda bilginiz var mı?

Başlangıç Soruları
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• Kız ve erkek öğrenciler kendilerini okulda rahatça ifade edebilirler mi?

• Kız ve erkek öğrencilerin eşit söz almalarını ve kendilerini rahatça ifade etmelerini destekleyen 

uygulamalarınız var mı?

• Öğrencilerle aranızda bulunduracağınız fiziksel mesafeyi öğrencilerin gelişimsel özelliklerine göre ayarlar 

mısınız?

• Kız ve erkek öğrencilerle eşit oranda göz kontağı kurar mısınız?

• Sınıfta kız ve erkek öğrencilere eşit oranda sorular sorar mısınız?

• Sınıfta kız ve erkek öğrencilere eşit oranda söz hakkı verir misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin fikirlerini eşit derecede tartışmalarına imkân sağlar mısınız?

Başlangıç Soruları

Ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl ürettiklerine dikkat çekilir.

HEDEF EO-5.4.

Öğrencilerin dil gelişimi başta bilişsel gelişimleri olmak üzere sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleriyle de doğrudan ilişkilidir. 

Kendi kimlik gelişimlerinin de oluşmasında da önemli rol oynar. Dil sayesinde çevreden sürekli uyaranlar alan öğrenciler 

gelişim dönemlerine bağlı olarak bu uyaranları işlerler. Bazen alınan mesajlar bir süzgeçten geçirilir, doğruluğu/geçerliliği 

test edilir, bazen de test edilmeden var olan bilişsel şemalara dâhil edilir. Sıkça ve farklı ortamlarda maruz kalınan uyaranlar 

doğruluğu daha az test edilen uyaranlardır. Sosyo-kültürel ortamca üretilen ve sıkça tekrar edilen ayrımcı atasözleri ve 

deyimler bu uyaranlar arasında sayılabilir. Oysa kullandığımız ve kaynağını sorgulamadığımız birçok atasözü ve deyim 

cinsiyetçidir (Çubukçu, İlerten ve Eşme, 2010). Birkaç örnek;

• Eksik etek, kaşık düşmanı, saçı uzun aklı kısa

• Kanun adamı, dava adamı, adam gibi adam

• Erkek sözü vermek

• Adam etmek/Adam olmak/Adam yerine koymak

• Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün

• Kadın dediğin taktın mı koluna yakışacak, vurdun mu duvara yapışacak

• Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin

• Hanım hanımcık olmak

• Yuvayı dişi kuş yapar

• Kız almak/Kız vermek

Bu tür deyimler veya atasözleri cinsiyetçi söylemlerin ve dolayısıyla cinsiyetçi düşünce kalıplarının kuşaktan kuşağa 

aktarılmasına neden olmaktadır. Bu tür söylemlerin nereden geldiği, rastgele kullanımlarının kadınlar veya erkekler için 

nasıl dezavantaj haline dönüşebileceği öğrencilerle tartışılmalı ve öğrencilerin sorgulamaları sağlanmalıdır.
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• Cinsiyetçi ve ayrımcılığı körükleyen sözcükleri, deyimleri veya hitapları sınıf ve okul içerisinde kullanır 

mısınız?

• Cinsiyetçi ve ayrımcı atasözü veya deyimlerin kaynağı konusunda öğrencilerle tartışır mısınız?

• Cinsiyetçi deyim veya atasözlerinin yazılı veya görsel iletişimlerde yer almamasına dikkat eder misiniz?

• Cinsiyetçi deyim veya atasözlerinin kullanımı durumunda ne tür yaptırımlara başvurulacağını belirlediniz 

mi?

Başlangıç Soruları

Öğretmenler akademik başarı başta olmak üzere tüm gelişim alanlarında belirleyici roller oynarlar. Öğretmenler hem 

öğretileriyle hem de tutum ve davranışlarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında önemli sorumluluklar taşır. 

Her şeyden önce, öğretmenlerin öğrencilerden beklentilerinin ve sınıf içerisindeki tutum ve davranışlarının cinsiyetçi 

kalıpyargılardan bağımsız olmasının hayati önemi vardır. İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre öğretmenler; (a) kız ve erkek 

öğrencilere eşit derecede söz verdiklerini, (b) kız ve erkek öğrenciler arasında ayrımcılık içermeyen bir dil kullandıklarını, 

(c) hem kız hem de erkek öğrencilerin görüşlerine önem verdiklerini, (d) grup proje ödevlerinde kız ve erkeklerin ortak 

çalışmasını teşvik ettiklerini, (e) kız ve erkek öğrencilere aynı görev ve sorumlulukları verdiklerini ve (f) kız öğrencilerin 

sınıfta/derslerde kendilerini rahatça ifade edebildiklerini belirtirmişlerdir (Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Öte yandan, aynı çalışmaya katılan öğrencilerin öğretmenlerine bu konularda fazla katılmadıkları gözlenmiştir. Öğrenciler, 

öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilere karşı davranışlarının farklı olduğunu, birçok durumda kız öğrencilerin kollandığını 

düşünmektedir. Bu bulgular bize öğretmenlerin bazen istemeden bile kız ve erkek öğrencilerde kendi cinsiyetlerine dayalı 

farklı muamele gördükleri izlenimi yaratacak tutum ve davranışlar sergileyebileceklerini ortaya koymaktadır. İhtiyaç Analizi 

Çalışmasının da ortaya koyduğu gibi öğretmenlerin dikkati doğrudan bu konuya çekildiğinde kendilerinin toplumsal cinsiyet 

eşitliliği konusunda duyarlı olduklarını ifade edebilirler. Ancak, içselleştirilmiş toplumsal norm ve kalıpyargıların ortadan 

kalkması ve doğru bilinenlerin tutum ve davranışa dönüşmeleri zaman alabilir. Bu durumda öğretmen ve okul yönetimi 

başta olmak üzere tüm okul personelinin sahip oldukları toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının farkında olmaları çok önemlidir.

Öğretmenler, herkes gibi kendilerinin de bazı kalıpyargılarının olabileceğini kabullenmeli, sahip oldukları kalıpyargıların 

yaptıkları işleri nasıl etkileyebileceğinin bilincinde olmalıdır. Ancak bu kabullenme ve farkındalık sayesinde kalıpyargıların 

eğitim-öğretim etkinliklerine olası olumsuz yansımalarının önüne geçilebilir. Başta öğretmenler olarak tüm okul personeli 

öğrencilerle etkileşimlerinde öğrencilerin cinsiyetleri yerine bireysel özelliklerine, becerilerine, güçlü/zayıf yönlerine 

odaklanmalı, onları cinsiyetlerinden bağımsız birer birey olarak kabul etmelidirler. Ayrıca, öğrencilerde de toplumsal cinsiyete 

dayalı kalıpyargılar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair belli bir anlayış oluşturma ve velileri de bu konuda bilgilendirme 

öğretmenlerin öncelikleri arasında olmalıdır.

Öğretmenler tutum ve davranışlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

Standart EO-6
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Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair öğrencilerde farkındalık yaratılır.

HEDEF EO-6.1.

Öğretmenler toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada kilit durumdadırlar. Hem kendilerinin öğrencileriyle hem de 

öğrencilerin birbirleriyle kurdukları ilişkide yönlendirici rol oynarlar. Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının özellikle öğrencilerin 

kimlik geliştirme sürecinde etkili olduğu (Woolfolk, 2012) unutulmamalıdır. Zira farkında olunmayan toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarının ya da önyargıların öğrenciler tarafından fazlaca sorgulanmadan içselleştirilme olasılığı yüksektir. Örneğin, 

kadınların bilim ve teknoloji alanında “yetenekli olmadıkları” önyargısını içselleştiren kız öğrenciler hiç denemeden bilim ve 

teknoloji alanlarından uzak durabilirler, bu konuda erkek üstünlüğünü sorgusuz kabullenebilirler (Blickenstaff, 2005).

Bu tür kalıpyargıların okul ortamında yeniden üretilmemesi ve pekiştirilmemesi adına öğrencilerle çalışmalar yapılmalıdır. 

Özellikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği sonucunda oluşacak dezavantajlar konusunda öğrencilerle çalışmalar yapılmalı, kadın 

ve erkeklerin birbirinden farklı ancak eşit derecede değerli olduklarının altı çizilmelidir. Örneğin, sınıf içi tartışmalarda bazı 

cinsiyete dayalı kalıpyargılar/önyargılar konusunda tartışmalar açılabilir. Bu tür yargıların öğretmenler ve diğer yetişkinler 

tarafından da içselleştirilmiş olabileceği öğrencilerle paylaşılabilir. Öğretmenler bu konuya kendilerinin dikkat edeceğini ama 

gözünden kaçan bir şey olursa da öğrencilerin kendisiyle bunu paylaşabileceğini açıkça konuşabilir.

Öğretmenlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir sınıf ortamı yaratmaya çalışacağını ve bu konuda da yardım/destek istediğini 

öğrencileriyle paylaşması sıkça önerilen bir uygulamadır. Öğretmenler öğrencileri şu gibi konularda düşünmeye ve tartışmaya 

davet edebilir: 

• Toplum, kadın ve erkeklerden ne gibi roller, sorumluluklar bekler? Bu beklentilerin dışına çıkıldığında ne olur?

• Kadın ve erkeklere yüklenen rol ve sorumlulukların kaynağı nedir?

• Toplumca yüklenen rol ve sorumlulukların avantaj ve dezavantajları olabilir mi?

• Toplumsal norm ve beklentiler kadın ve erkek arasındaki ilişkileri, iletişim biçimini nasıl etkiler?

• Dersler için seçilen görseller yardımıyla toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal temelleri üzerinde tartışır 

mısınız?

• Önerilen kitap, film, müze gezileri gibi etkinliklerde toplumsal cinsiyete duyarlı konulara da yer verilmesini 

sağlar mısınız? (Örneğin, toplumsal cinsiyet rollerine karşı durarak erkek egemen bir mesleğe giriş yapmaya 

çalışan kadınların hikâyesini anlatan kitap ve filmler önerir misiniz?)

• Uygun derslerde cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyet rolleri, kalıpyargılar gibi konuların işlenmesine önem 

verir misiniz? (Örneğin, Türkçe okuma parçalarının seçiminde bu konuların işlendiği okuma parçaları seçer 

ve bu konularda öğrencilerin tartışmalarını sağlar mısınız?)

Başlangıç Soruları



51Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

Kız ve erkek öğrenciler arasında olumlu davranış geliştirmek için kullanılan yöntemler cinsiyete dayalı olarak 

ayrıştırılmaz.

Öğrencilerin eşitlikçi davranışları öğretmenler tarafından teşvik edilir.

HEDEF EO-6.2.

HEDEF EO-6.3.

Öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilere yeni davranışlar kazandırma konusunda kullandıkları yöntemler öğrencilerin 

cinsiyetine göre farklılaşmamalıdır. Öğretmenin öğrencilere yönelik davranışları, kullandığı ödül ve cezalar öğrencilerin 

kendi aralarındaki ilişkilere de yansımaktadır. Öğretmen tarafından olumlu algılanıp ödüllendirilen öğrenciler arkadaşları 

tarafından da daha çok kabul görmekle beraber ödül ve cezanın sürekli aynı öğrencilere yöneltilmesi bazen de ödüllendirilen 

öğrencilerin zaman zaman dışlanmasına da neden olabilmektedir.

Oysa bazı çalışma sonuçları (örn. Eccless ve Blumenfeld, 1985) ve İhtiyaç Analizi Çalışması kız ve erkek öğrencilere istendik 

davranışlar kazandırmak için farklı yollara başvurulduğunu göstermektedir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Özellikle, ceza 

kullanımı okullarımızda daha çok erkek öğrenciler için kullanılmaktadır. İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre “öğrencilerin bakış 

açısından okul yönetimi tarafından kız ve erkek öğrencilere verilen cezalar hem tür hem de sayı olarak farklılaşmaktadır”. 

Kızların “daha narin ve alıngan olması”, erkeklerinse “kurallara daha az uymaları ve sorun çıkarmaları” nedeniyle öğretmenler 

kızlara karşı daha hoşgörülü davranmakta erkek öğrencilere ise daha sık ve daha ağır cezalar verilmektedir. Kız ve erkek 

öğrencilerin hangi eylemin ödüllendirileceği ya da iyi karşılanmayacağı konusunda bilgi sahibi olmaları önemlidir. Daha da 

önemlisi öğrenci davranışlarına verilecek olan tepkilerde tutarlı olunması ve bu tepkilerin öğrencilerin cinsiyetlerine göre 

farklılaşmaması gerekmektedir.

Öğrenciler çevrelerinden kendilerine dair sürekli geri bildirimler alır. Bunun en belirgin ve sistemli olduğu durumlar 

öğretmenlerin, öğrencilerin söylem ve davranışlarından hangi davranışların “iyi” hangi davranışların “kabul edilemez” 

olduğuna dair verdiği tepkilerdir. Daha erken yaşlardan itibaren öğrencilerin toplumsal cinsiyete dayalı rol ve beklentilere 

ilişkin kafalarında oluşturdukları şemalar bu geri bildirimler sayesinde oluşmaya başlar ve sonrasında da şekillenmeye 

devam eder. Böylece öğrenciler hem kendi toplumsal cinsiyetlerine dair hem de karşı cinsiyetin toplumsal özelliklerine 

dair şemalarını biçimlendirirler. Öğrenciler bu şemalara göre davranırlar ve başkalarının davranışlarını da bu şemalara göre 

değerlendirirler. Kısacası öğretmenlerin öğrencilerin davranışlarına verdikleri tepkilerin hayati önemi vardır.

• Sınıfta kız ve erkek öğrencilerin benzer davranışlarına benzer tepkiler verir misiniz?

• Öğrencileri hangi eylemlerin ödüllendirileceği hangi eylemlerin hoş karşılanmayacağı konusunda 

bilgilendirir misiniz?

• Kız ve erkek öğrenciler arasında ödül ve ceza vermede ayrım gözetmemeye özen gösterir misiniz?

Başlangıç Soruları
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve buna göre davranan bireyler yetiştirmenin en önemli yollarından birisi öğrencilerin 

eşitlikçi davranışlarının fark edilerek ödüllendirilmesidir. Ödüllendirme hem bu yönde davranış gösteren öğrencinin 

davranışının kalıcı olmasını sağlayacak hem de diğer öğrenciler için gözlem yoluyla öğrenme olanağı yaratacaktır.

• Öğrencilerin birbirleriyle olan etkileşimlerini toplumsal cinsiyet açısından da gözlemler misiniz?

• Öğrencilerin eşitlikçi davranışlarını fark edip gereken geri bildirimi verir misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin eşitlikçi davranışlarını teşvik eder misiniz?

Başlangıç Soruları

Kız ve erkek öğrencilere eşit davranılır, öğrencilerin cinsiyetlerinden dolayı kendilerine farklı davranıldığına dair algı 

oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınılır.

HEDEF EO-6.4.

Öğretmenlerin sınıf içerisinde kız ve erkek öğrencilerle farklı ilişkiler kurduğu ve öğrencilerin benzer davranışlarına 

cinsiyetlerine göre farklı yaklaşabildiklerine dair birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir (Blickenstaff, 

2005; Eccles ve Blumenfeld, 1985; Woolfolk, 2012). Bu çalışmaların sonuçları bazı tartışmaları da gündeme getirmekle 

birlikte genel kabul görmüş bulgular şunlardır: 

• Öğretmenler erkek öğrencilere daha fazla soru sorar ve onların sorularına daha uzun açıklamalar getirir.

• Erkek öğrenciler ders içi tartışmalara katılmaları için daha fazla cesaretlendirilir.

• Erkek öğrencilere daha fazla ve daha özellikli geri bildirim verilir (ödül, düzeltme, kritik etme vb.).

• Farklı derslerde kız ve erkek öğrencilerle farklı etkileşimler kurulur. Örneğin matematik dersinde erkek öğrenciler daha 

çok cesaretlendirilir.

• Erkek öğrencilerle daha fazla göz kontağı kurulur.

Bu bulgular temelde öğretmenlerin kız ve erkek öğrencilere eşit ilgi göstermediklerini ortaya koymaktadır. Bu yöndeki 

bulgular İhtiyaç Analizi Raporunda da yer almaktadır (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Öğretmenlerin her öğrenciye aynı 

şekilde davranmaları da beklenemez. Ancak, bu farklı davranışlar öğrencilerin bireysel özelliklerine, ilgi ve becerilerine ve en 

çok da ihtiyaçlarına dayalı olmalıdır. Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını pekiştirmemeli ve cinsiyet eşitsizliği yaratmamalıdır.
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• Öğrencileri, derse daha çok katılmaları için cinsiyetlerine göre ayrım yapmadan cesaretlendirir misiniz?

• Sınıfta kız ve erkek öğrencilere eşit söz hakkı verir misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilere yapılan geri bildirimlerde (ödül, düzeltme, eleştiri/görüş bildirme vb.) ayrım 

gözetmemeye çalışır mısınız?

• Öğrencilere toplumsal cinsiyet rolleri ve buna dayalı farklılıklar konusunda bilgiler verir misiniz?

• Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcı ve dışlayıcı tutum ve davranışlar konusunda sınıf içi tartışmalar yaptırır 

mısınız?

• Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik 

tedbirler alır mısınız?

• Öğrencileri ayrımcı ve dışlayıcı davranışlara dair alınmış tedbirler hakkında bilgilendirir misiniz?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik tedbirler 

alınır.

HEDEF EO-6.5.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada öğretmen öğrenci etkileşimi kadar öğrencilerin kendi aralarında kurdukları 

etkileşimler de önemlidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı öğrenci davranışlarının teşvik edilmesi ne kadar önemliyse, 

toplumsal cinsiyet rollerine dair baskıcı ve dışlayıcı davranışları önlemek de bir o kadar önemlidir. Sınıf içi ve dışında bu 

tür davranışlara maruz kalan öğrencileri daha dayanıklı kılmaya yönelik önlemler alınırken bir yandan da bu tür zorbaca 

davranışlara yönelen öğrenciler için caydırıcı önlemler alınmalıdır.
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Ailelerle kurulacak iyi ilişkilerin birçok faydası olduğu çalışmalarca kanıtlanmıştır. Örneğin aile katılımı sağlandığında 

öğrencilerin davranış problemlerinde ve okul terklerinde azalma, akademik başarılarında ise artma görülmektedir (Sümer, 

Aktürk ve Helvacı, 2010). Oysa hâlihazırdaki durumda, ailelerle iyi ilişkilerin kurulamaması, ailelerin desteklenmemesi 

ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için katkılarının alınmaması önemli eksiklikler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre aileye dayalı bazı etmenler nedeniyle özellikle kız çocuklarının okullarda bazı dezavantajlara 

sahip oldukları anlaşılmaktadır. Belli meslek alanlarından ve hatta spor gibi belli etkinliklerden bazı kız öğrencilerin velileri 

tarafından uzak tutulması bu duruma örnek olarak verilebilir. Bazı velilerin kız ve erkek öğrencilerin sınıfta ayrı oturmalarını 

ve etkinliklerde de bir araya gelmelerini istemedikleri durumların olduğu ihtiyaç analizi bulgularındandır (Engin Demir ve 

diğerleri, 2015). Öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerini öğrendikleri kaynakların başında gelen aileler (ki bu durum kimlik 

gelişimlerinin de önemli bir parçasıdır), büyük oranda geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini benimsemektedir. Ek olarak, 

öğrencilerin seçtikleri akademik alan ve spor dalları, gelecek için planları da doğrudan ailesel faktörlerden etkilenmektedir. 

Yine İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre ailelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılıkları sahip oldukları sosyo-ekonomik 

yapıyla (evdeki kitap sayısı, anne ve babanın eğitim düzeyi vb.) ve ailenin yaşadıkları fiziksel/sosyal çevreyle (örneğin, 

şehirde veya kırsal kesim) yakından ilişkilidir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Tüm bu bulgular velilerin toplumsal cinsiyete 

duyarlılık konusunda desteklenmeleri ve hatta okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerleşmesi konusunda desteklerinin 

alınmasının hayati önemini ortaya koymaktadır.

Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

Standart EO-7

Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

HEDEF EO-7.1.

Toplumsal cinsiyete dayalı rol, tutum ve davranış kalıplarının kazandırılmasında da aile birincil öneme sahiptir. Aile toplumsal 

cinsiyete dayalı kalıpyargıların, önyargıların yeniden üretildiği, çocuklara aktarıldığı kurumdur. Okulda toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların ailelerce desteklenmediğinde başarılı olma olasılıkları oldukça düşüktür. Zira 

aileler okulda kazandırılan tutum ve becerilerin sergilendiği ortamların başında gelir. Bu tutum ve becerilerin aile ortamında 

da kabul görmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. Ailece pekiştirilmeyen bu becerilerin, rollerin ve tutumların uzun vadede 

kalıcı olması düşünülemez. Kısa vadede ise öğrencilerde kafa karışıklığı ve rol çatışmaları yaşamalarına neden olur.

• Her yaş grubu çocukların gelişim özellikleri ve cinsiyet rollerinin kazanım süreçlerine dair eğitimlere velilerin 

katılımını teşvik eder misiniz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik etkinlikler düzenlenirken velilerle işbirliği yapar mısınız?

• Aileleri spor gibi daha çok erkek öğrencilerin teşvik edildiği etkinliklerin kız öğrencilerin de gelişimlerine 

olumlu katkı yapacağı konusunda bilgilendirir misiniz?

Başlangıç Soruları
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Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

Tek başına çocuk büyüten veliler çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için özellikle desteklenir.

HEDEF EO-7.2.

HEDEF EO-7.3.

Okulda öğrencilere yönelik hizmetler yürütülürken aile yapısı ve ortamı göz önüne alınmalıdır. Öğrencilerin sahip olması 

beklenen bazı sosyal ve duygusal beceriler aile tarafından çeşitli nedenlerle kazandırılamamış veya çocukların uygun 

modeller görememiş olmaları mümkündür. Son yıllardaki toplumsal gelişmeler aile yapısında da değişimlere neden olmuş 

ve önceden annelere yüklenen birçok çocuk yetiştirme ödevlerinde artık babaların da sorumluluk almalarını gerektirmiştir. 

Nitekim babaların çocuklarla etkileşiminin çocukların kişilik gelişimine olumlu katkısı olduğu gözlenmektedir. Örneğin, 

babalarıyla yakın ilişkiler kuran ergenler daha kararlı ve tutarlı davranışlar sergilemekte ve akran baskısıyla daha kolay baş 

edebilmektedirler (Şahin ve Kalburan, 2009).

Babalar çocukları için önemli rol modelleridir. Çocuklar hem kendi cinsiyetleri hem de karşı cinsiyete dair birçok davranış 

kalıplarını anneleri kadar babalarından da edinmektedirler. Bu arada her ne kadar veli olarak anne-babalar akla gelse de 

velilerin anne-baba dışındaki kişilerden de oluşabileceğini unutmamak gerekir. İhtiyaç Analizi Çalışmasına göre özellikle 

kadınların toplumsal cinsiyet rolleri hakkında daha eşitlikçi görüşe sahip oldukları görülmektedir. Bu durumda kadın velilerin 

desteklerinin alınması kadar erkek velilerin de eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolleri hakkında daha duyarlı olmalarına katkıda 

bulunma gereksinimi vardır (Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Hem dünyada hem de ülkemizde sadece anne veya sadece babaları tarafından büyütülen çocuk sayıları hızla artmaktadır. 

Geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin en az belirgin olduğu aileler tek başına çocuk yetiştirilen ailelerdir. Bu tür veliler hem 

kadına hem de erkeğe atfedilen rol ve sorumlulukları yerine getiren velilerdir. 

• Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve eşitlikçi cinsiyet rolleri ve kalıpyargılar hakkında aileler için düzenlenen 

seminerlere anne ve babaların birlikte katılımlarını teşvik eder misiniz?

• Aileler için toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpyargıların toplumda nasıl yeniden üretildiği (Örneğin, filmler, 

reklamlar, internet, haber programları vb.) konularında bilgilendirici etkinlikler düzenlenirken velinin kadın 

veya erkek olabileceği düşünülerek hazırlık yapar mısınız?

• Erkek velilerin okul etkinliklerine katkılarını sağlamak üzere teşvik mekanizmaları oluşturur musunuz?

Başlangıç Soruları
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Tek başına çocuk büyüten velilerin ve onların çocuklarının kendilerine özgü sorunları ve farklı desteklere gereksinimleri 

olabileceğini akılda tutmakta fayda vardır. Sadece anne veya sadece baba tarafından büyütülen çocukların anne-babaları 

bir arada olan çocuklardan daha problemli olduklarına dair kesin bulgular olmadığını akılda tutmak gerekmektedir. Burada 

vurgulanmak istenen bu tür ailelerden gelen öğrencilerin sorun alanlarının daha farklı olabileceğidir. Yapılan çalışmalar (örn., 

Kohl, Lengua ve McMahon, 2000) tek başına çocuk yetiştiren velilerin daha kısıtlı kaynaklara sahip olmaları durumunda (maddi 

sorunlar, sosyal destek yoksunluğu, zaman yetersizliği v.b.) çocuklarının eğitimleri için daha az zaman harcayabileceklerini 

belirtmektedir. Öte yandan, bu velilerin de öğretmenlerle en az diğer veliler kadar iletişim halinde olduklarını ve çocukların 

okullarıyla ilgilendikleri gözlenmektedir. Bu çalışmanın bulgularına göre ayrıca öğretmenlerin, tek başına yaşayan velilerin 

çocuklarının eğitimlerine daha az zaman ayıracaklarına dair önyargılara sahip olma ihtimali yüksektir.

Öğretmen ve okul yönetiminin tek başına çocuk büyüten kadın veya erkek velilerin, birlikte çocuk yetiştiren velilerden daha 

farklı sorunları olabileceğini ve daha kısıtlı imkânlara sahip olabileceklerini akılda tutmalarında fayda vardır. Öğretmen ve okul 

personeli ayrıca kendi önyargılarının da olabileceğini düşünmeli ve bu önyargılarının velilerle iletişimlerini etkilemelerinin 

önüne geçmelidir. Okulun, tek başına yaşayan veliler için gereken destek sisteminin oluşturulması konusunda özellikle 

rehberlik servislerini güçlendirmesi önem arz etmektedir.

• Rehberlik servisi velilere yönelik etkinlikleri planlarken farklı veli ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyor 

mu?

• Okulunuzda tek başına çocuk büyüten velilerin sorunlarını belirlemek ve çözümlemek için neler 

yapabilirsiniz?

• Okulunuzda tek başına çocuk yetiştiren veliler için bir destek sistemi var mı?

Başlangıç Soruları

Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyete dayalı rol ve beklentiler okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde kendisini 

hem öğrencilerin yardım aradıkları konular hem de sunulan hizmetlerin doğasında gösterir. Zira sosyal ve kültürel normlar 

öğrencilerin uyumu ve gelecek yaşamlarına hazırlanmasında son derece etkilidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri verebilmek için toplumsal ve kültürel normların, kalıpyargıların ve önyargıların çok iyi analiz 

edilmesi gerekir. Kız ve erkek çocukların karşı karşıya oldukları toplumsal rol beklentileri nelerdir? İçinde yaşanılan toplum 

ya da sosyal çevre kız ve erkek çocuklarının okullaşmasını ne derece destekler niteliktedir? Toplumun “akademik başarı”, 

“toplumsal uyum”, “psikolojik sağlık”, “iyi bir kariyer ve toplumsal statü sahibi olma” gibi kavramlara yükledikleri anlamlar ve 

tanımlamalar nelerdir? Örneğin, kız çocukların daha çok sözel/sosyal derslerde başarılı olmaları, erkek çocukların ise sayısal 

derslerde daha başarılı olmaları beklenir. Psikolojik olarak sağlıklı kız çocukları “duyarlı, uyumlu, yumuşak başlı, duygularını 

ifade edebilen” bireyler olarak tanımlanırken, erkek çocuklardan daha çok “atak, kararlı, duygularını dışa vurmayan” bireyler 

olmaları beklenir. Diğer bir deyişle uyumlu kız çocuk tanımıyla uyumlu erkek çocuk tanımı birbirinden sosyo-kültürel ortama 

bağlı olarak farklılaşabilir.

Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

Standart EO-8
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Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rollerine dair kalıpyargılar ve/veya önyargılar kadın/kız çocuklarının güçlendirilmesi ve cinsiyet 

eşitsizliğinin önüne geçilebilmesinin en büyük engellerindendir. Ayrıca, hem kadın hem de erkeklerin ayrımcılığa maruz 

kalma olasılıklarını da önemli oranda arttırmaktadır. Kalıpyargılar kız ve erkek çocuklarının kendi yetenek ve ilgilerini hesaba 

katmadan okullaşması, alan seçme ve mesleğe yönlendirmesi gibi hayati kararlarda etkili olabilecek güce sahiptir (Ojo, 

2008). Kalıpyargılar iki cinsiyet arasındaki ilişkideki güç dengesini/dengesizliğini savunmak (hatta daha da derinleştirmek) 

için silah olarak kullanılmaktadır. Toplumdaki cinsiyet ve cinsiyet rollerine dair kalıpyargılar cinsiyetçi tutumları daha süreğen 

kılar, özellikle kadın ve kız çocukların hayallerine ve var olan kaynaklara erişimini engeller. Bundan da öte kadın ve kız 

çocuklarına yönelik her türlü şiddet ve zorbalığı olağan hale getirmek için de kullanılır.

Kız ve erkek öğrencilerin hazırlandıkları iş/meslek dünyası, toplumsal normların, inanç sistemlerinin, toplumsal beklentilerin, 

kalıpyargıların ve önyargıların en fazla kendilerini gösterdikleri alanlardır (CHOICES, 2007). Meslek seçimi hatta öncesinde 

okullardaki alan seçimi sırasında yapılan yönlendirmeler, toplumsal cinsiyet rollerinin ve toplumsal beklentilerin etkisinden 

bağımsız yapılmalıdır. Öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda mesleki rehberlik hizmetlerinden yararlanması 

önemlidir. Okullarda verilen mesleki rehberlik hizmetlerinde öğrencilerin geleneksel cinsiyet rollerine göre mesleklere 

yönlendirilmemesine dikkat edilmeli, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerinden bağımsız tercihler yapması desteklenmelidir. 

Gerekirse aileler ve okuldaki diğer öğretmenlere de mesleki rehberlik desteği verilmeli, böylece öğrencinin mesleki gelişimi 

her alanda desteklenmelidir.

Günümüzde birçok ülkede öğrencilerin ve gençlerin geleneksel mesleklerin dışında, ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda 

meslek seçimi yapmalarının teşvik edildiği görülmektedir (International Labour Organization, 2011). Kız ve erkek öğrencilere 

eşit kariyer seçeneklerinin sunulması, mesleki rehberlik hizmetlerinden eşit oranda yararlanabilmelerinin sağlanması, 

toplumsal cinsiyet rollerine göre geleneksel meslek seçimi görüntülerinin medya aracılığıyla değiştirilmesi ve veliler 

aracılığıyla toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması birçok ülkede mesleki rehberliğin hedefleri arasındadır (UNESCO, 

2009).

Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik 

etkinliklere yer verilir.

HEDEF EO-8.1.

İyilik hali ile kişilerin sağlıklı bir yaşam şekli geliştirip sürdürebilmesi, zorluklara dayanabilme ve işlevsel baş etme becerileri 

ve motivasyonunu içsel süreçlerden alması kastedilmektedir. Kız ve erkek öğrencilerin fiziksel ve sosyal çevrelerinde 

karşılaştıkları zorluklar, kendilerine sunulan kaynaklar ve baş etme becerileri farklılıklar göstermektedir. O halde kız ve 

erkek öğrencilerin gereksinimleri ve kendilerine sunulacak destek hizmetleri de farklılık arz edecektir. Okullarda kız 

ve erkek öğrencilerin iyilik hali iki farklı şekilde desteklenebilir: ilk olarak öğretmen odaklı olabilir, yani her öğretmenin 

bireysel çabalarıyla öğrencilerin sosyal becerileri ve psikolojik sağlıkları desteklenebilir. Ya da daha kalıcısı, kız ve erkek 

öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve ihtiyaçları da gözetilerek, iyilik hallerinin desteklenmesi eğitimin temel amaçlarından 

biri haline getirilerek başarılabilir. Bu konu ile ilgili eğitim politikaları geliştirilir, aile ve toplumdan destek alınır. Okul yönetimi, 

öğretmenler, okullardaki rehberlik birimleri ortaklaşa bir eşgüdüm ile çalışarak okulda ruh sağlığı koruma, sürdürme ya da 

sağaltım için programlar hazırlanır, uygulanır, etkililikleri test edilerek gereken uyarlamalar yapılır.
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O halde, okul rehberlik hizmetleri için hazırlanan çerçeve planda farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve 

velilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmalarını sağlayacak etkinliklere yer verilmesi gereklidir. 

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kız ve erkek öğrenciler için rehberlik tanımlarında farklılıklar olup olmadığı 

saptanmalıdır. Böylece toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl algılandığı ve rehberlik hizmetlerinden yararlanacak paydaşların 

farkındalık düzeyi belirlenmeli ve bu belirlemelere dayalı olarak gerekli etkinlikler planlanmalıdır. Bu etkinliklere örnekler 

şöyle sıralanabilir:

• Meslek seçimlerinde toplumsal cinsiyete dayalı rol ve beklentilerin etkisinin tartışıldığı toplantılar

• Velilerle ve öğretmenlerle toplumsal cinsiyet eşitliği, meslek seçiminde toplumsal cinsiyet rollerinin etkileri, günlük 

dilde kullanılan cinsiyet ayrımcılığı ifadeleri gibi konularda tartışmaların yapıldığı toplantılar

• Alışılmış toplumsal cinsiyet rollerinin dışında kadın mühendis, erkek hemşire gibi katılımcıların çağrıldığı mesleki tanıtım 

etkinlikleri

• Rehberlik hizmetleri için hazırlanan çerçeve planda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin etkinliklere yer verir 

misiniz?

• Rehberlik hizmetleri için hazırlanan çerçeve plana toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tüm paydaşlar için olası 

sonuçlarının tartışılmasını dâhil ediyor musunuz?

• Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini vurgulayan ve destekleyen bir ortam yaratır mısınız?

• Öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenlere yönelik etkinlikler düzenleyerek toplumsal cinsiyet eşitliği 

farkındalığı yaratır mısınız?

Başlangıç Soruları

Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla mücadele etmek için etkinlikler düzenlenir.

HEDEF EO-8.2.

Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının kendini en güçlü gösterdiği alanlardan birisi de mesleki yönlendirme ve meslek seçiminin 

de öncesindeki alan/okul seçimi, ders seçimi konularıdır (European Commission EQUAL, 2008). Öğrencilerin ilgi, yetenek ve 

kişilik özellikleri yerine toplumsal cinsiyet rollerine dayalı yönlendirmeler yapılması çoğu zaman mutsuz bireyler yetişmesine 

neden olmaktadır. Meslekler hakkındaki cinsiyetçi tanımlamalar (örneğin, öğretmenlik ve hemşireliğin kadın mesleği olması 

gibi) öğrencilerin yanlış seçimler yapmalarına yol açabilmekte ve var olan kalıpyargıların daha da derinleşmesine neden 

olabilmektedir (European Institute for Gender Equality, 2004).
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• Velilere toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlamadan, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine 

uygun alanları ve meslekleri seçmelerinin önemi konularında eğitimler verir misiniz?

• Okul öncesi eğitimden itibaren seçilen görsellerde (örneğin, rehberlik panolarında) kullanılan meslek 

elemanlarının cinsiyetçi kalıpyargılarından arındırılmış olmasına dikkat eder misiniz?

• Meslek tanıtımı günlerinde okulunuza davet edilen konuşmacıların mümkün olduğunca toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarını sorgulatmak konusunda rol modeller olmasına dikkat eder misiniz? (Örneğin, kadın inşaat 

mühendisi veya erkek hemşire davet etmeye özen gösterir misiniz?)

• Meslekler hakkında bilgilendirme etkinliklerini toplumsal cinsiyete duyarlı bir şekilde yapar mısınız?

• Rehberlik hizmetleri kapsamında mesleki tanıtım yapılırken kız ve erkek öğrencilere aynı örnekleri veriyor, 

aynı bilgileri aktarıyor musunuz?

• Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini keşfedecekleri, toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile 

sınırlanmayan bir ortam sunuyor musunuz?

• Kız ve erkek öğrencilerin doğru alan ve meslek seçimi yapmalarını sağlamak için ilgi, yetenek ve kişilik 

özelliklerini ortaya çıkaracak uluslararası boyutta kabul görmüş testler, ölçekler vb. kullanıyor musunuz?

• Mesleki yönlendirmeler yaparken öğrencilerin cinsiyetleri yerine ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri gibi 

bireysel özelliklerine odaklanıyor musunuz?

• Mesleki yönlendirme yaparken toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpyargılardan uzak duruyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Alan ve meslek seçimi konularında öğrenciler cinsiyetten bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun 

olarak yönlendirilir.

HEDEF EO-8.3.

Gelişimsel özellikler olarak fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal ve cinsel gelişim gibi tüm alanlar düşünülmelidir. Gelişimsel 

özelliklerin genetik/fizyolojik temelleri kız ve erkek öğrenciler arasında bazı önemli farklılıklar yaratsa da bu farklılıkların 

sınırları, neden ve sonuçları konusunda bilgi sahibi olunmalıdır. Çevre ve fizyolojik gelişimin etkileşimi akılda tutulmalı, kız 

ve erkek öğrenciler arasındaki bazı farklılıkların da öğrenme kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Bu farklılıkların en belirgin 

olanları toplumsal beklentiler, toplumsal cinsiyet rolleri olarak kendini gösterir. Sosyo-kültürel ortam tarafından aktarılan 

bazı öğrenmeler herhangi bir cinsiyet için avantaj veya dezavantaja dönüşmemeli ve belli bir cinsiyetin önünü açarken, 

diğeri için engel olmamalıdır. Önyargılar sorgulanmalı, kız ve erkek öğrencilerin doğru alan ve meslek seçimi yapmalarını 

sağlamak için ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini ortaya çıkaracak uluslararası boyutta kabul görmüş bilimsel testler, ölçekler 

vb. kullanılmalıdır.
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Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine dayalı, alan ve meslek seçimi 

konularında velilerde duyarlılık geliştirilir.

Rehberlik uygulamalarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçları tasarlanırken ve sonuçları değerlendirilip, 

paylaşılırken toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

HEDEF EO-8.4.

HEDEF EO-8.5.

Okulda öğrencilere yönelik hizmetler yürütülürken aile yapısının ve ortamının göz önüne alınması önemlidir. Öğrencilerin 

sahip olması beklenen bazı sosyal ve duygusal becerilerinin aile tarafından çeşitli nedenler ile kazandırılamamış olması 

veya çocukların uygun modeller görememiş olmaları mümkündür. Bu nedenle okul tarafından kazandırılan bilgi ve 

becerilerin çocuğun birincil sosyal çevresi olan ailede nasıl karşılanacağı önemli bir sorun olabilir. Çocuğun kazandığı 

becerileri sergileyeceği uygun bir atmosfer yaratılmasının mümkün olmadığı ev ortamları çocuğun zaten bu becerileri 

gözlemleyemediği ev ortamlarıdır. Dolayısıyla toplumsal cinsiyete yönelik kalıpyargıların/önyargıların yıkılmasında 

aile eğitimleri ve/veya aileyle işbirliği hayati önem taşır. Aile içinde cinsiyetlere göre rol dağılımının nasıl olduğu, ailenin 

toplumsal cinsiyet kalıplarına/önyargılarına nasıl yaklaştığı ve aile içindeki bu durumun çocukların meslek seçimini nasıl 

etkileyebileceği gibi konularda ailelere duyarlılık kazandırılması gerekmektedir.

Rehberlik hizmetleri bireyin kendisini en iyi şekilde tanımasına ve kendi istekleri, yetenekleri, ilgileri doğrultusunda en iyi 

kararları vermesine yardımcı olmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda uygulamalarda ölçme araçlarının kullanımı (ilgi ve 

yetenek testleri, zekâ testleri, kişilik envanterleri vb.) da yaygındır. Bu ölçüm araçlarının öncelikle psikometrik özelliklerinin 

test edilmiş olması, özellikle geçerli ve güvenilir olmaları gereklidir. Örneğin, bir ölçüm aracının sadece erkek öğrenci 

örneklemi kullanılarak geliştirilmesi fakat kız öğrenciler için test edilmemiş olması durumunda kız öğrencilere uygulanması 

uygun değildir. Ayrıca ölçme aracında kullanılan dilin de cinsiyetçi yargılar içermemesi önemlidir. Kullanılan ölçme araçlarının 

değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar;

• Velilere yönelik cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet rolleri, kalıpyargılar ve bunların alan/meslek seçimini 

nasıl etkilediği konularında seminerler düzenler misiniz?

• Velileri, her yaş grubu çocukların gelişim özellikleri, eşitlikçi cinsiyet rollerini kazanım süreçleri ve mesleki 

gelişimlerine dair bilgilendirir misiniz?

• Toplumsal cinsiyet rollerine dair kalıpyargıların, örneğin; filmler, reklamlar, internet, haber programları 

vb. aracılığı ile toplumda nasıl yeniden üretildiği ve bunların çocukların alan/meslek seçimlerini nasıl 

sınırladığına ilişkin velilere yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenler misiniz?

Başlangıç Soruları
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Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgilerini, yeteneklerini, öğrenme yollarını ve öğrenme güçlüklerini 

tanımalarına yönelik çalışmalar yapılır.

HEDEF EO-8.6.

Eğitsel rehberlik hizmetlerinin nihai amacı öğrencilerin “öğrenmeyi öğrenmesini” sağlamaktır. Eğitsel rehberlik öğrencilerin 

zaman yönetimi, verimli ders çalışma yolları, plan yapma ve uygulama, motivasyon arttırma, kalıcı öğrenme, sınavlara 

hazırlanma, kaynak kullanımı, eğitsel seçme yapma gibi olumlu alışkanlıklar geliştirmesine yardım etmeyi amaçlar. Ayrıca 

öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini ortaya çıkarma ve geliştirme eğitsel rehberlik hizmetlerinin kapsamına girer. Tüm bu 

hizmetler öğrencileri yaşama hazırlayan önemli becerilerin kazandırılması çalışmalarıdır. Bu süreçte toplumsal cinsiyete 

duyarlı olmanın, hem kız hem de erkek öğrencilere eşit olanaklar sunulmasının önemi açıktır. Öğrencilere verilen her 

türlü sözel, yazılı veya görsellerle verilen mesajlarda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmelidir. Her ne kadar kız ve erkek 

öğrencilerin farklı konuları farklı öğrendiklerine dair bir algı varsa da öğrenmeyi öğretmeyi amaçlayan eğitsel rehberlik 

hizmetleri öğrencilerin cinsiyetleri yerine bireysel özelliklerine odaklanmalıdır.

• Ölçme-değerlendirme araçlarının sonuçlarını paylaşırken kullandığınız dilin ayrımcı ve cinsiyetçi 

olmamasına dikkat eder misiniz?

• Öğrencinin ve ailenin sahip olduğu toplumsal cinsiyet rol ve beklentilerinin ölçme-değerlendirme 

sonuçlarının yorumlanmasını olumsuz etkilememesini sağlar mısınız?

Başlangıç Soruları

• ölçme araçlarının geliştirilme amacı doğrultusunda kullanılması,

• ölçme araçlarının grup özelliklerine (yaş, kültür gibi) uygunluğuna dikkat edilmesi,

• elde edilen sonuçların yorumlanmasında öğrenci ve aile için uygun bir dil seçilmesi,

• sonuçların öğrenciyi ya da aileyi etiketlemek için kullanılmaması,

• sonuçların yorumlanması sırasında toplumsal cinsiyete duyarlı olunması şeklinde özetlenebilir.

Ölçme araçlarından elde edilen sonuçlar yorumlanırken öğrencinin toplumsal cinsiyet rollerinden ve toplumun 

beklentilerinden ne derece etkilendiğine dikkat edilmelidir. Olası önyargılara karşı dikkatli olmak ve öğrenciye toplumsal 

cinsiyetten bağımsız olarak ölçme sonuçlarını ifade etmek rehberlik servisinin görevi olmalıdır.
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• Öğrenciler için toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgilerini, öğrenme yollarını ve öğrenme 

güçlüklerini tanımaya yönelik etkinlikler düzenleniyor mu?

• Öğrencilerin eğitsel güçlükleri ve çözümleri ve bu süreçte toplumsal cinsiyet rollerinin etkileri konularında 

velilere yönelik etkinlikler düzenler misiniz?

• Eğitsel rehberlikte kullanılan görseller toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı mı?

Başlangıç Soruları

Cinsiyetçi toplumsal normların, önyargıların ve psiko-sosyal çevrenin kız ve erkek öğrencilerin psikolojik gelişimleri 

üzerindeki etkileri dikkate alınır.

HEDEF EO-8.7.

Eğitim kurumları psikolojik sağlık hizmeti vermekle sorumlu bir kurum olmadığı halde, sağlıklı gelişim ve akademik 

başarı için ruh sağlığını koruyucu ve sürdürücü hizmetlerini de bünyelerinde barındırmaları gereklidir. Çok değişik sosyal 

ortamlardan, değişik yaşantı ve deneyimler ile gelen öğrenciler okul ortamında çeşitli psikolojik sorunlar ile karşılaşmaktadır. 

Kız çocuklarının ve kadınların daha fazla olumsuz çevre koşullarına (yoksulluk ve cinsiyet ayrımcılığı gibi) maruz kaldıkları, 

cinsel taciz ve şiddet gibi travmatik yaşam olaylarıyla daha fazla karşılaştıkları bilinmektedir.

Toplumsal norm ve beklentiler nedeniyle kız ve erkek öğrencilerin de farklı zorluk kaynakları olabileceği unutulmamalıdır. 

Zorlu yaşam koşulları ve toplumsal cinsiyete dayalı beklentiler özellikle kız çocukları için geçerlidir ancak erkek çocukları da 

tamamen korunaklı değildir (European Institute for Gender Equality, 2004). Örneğin, daha düne kadar yeme bozukluklarının 

kız çocukların problemi olduğu düşünülürken medyanın da etkisiyle erkek çocukların da yeme bozukluğu sorunları 

yaşadıkları görülmeye başlanmıştır. Öte yandan, ne yazık ki psikolojik sağlık veya sağlıksızlık tanımları toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarından bağımsız değildir. Nedenlerine bakılmaksızın bazı psikolojik sorunlar belli bir cinsiyete daha çok yakıştırılır. 

Kısacası, okullardaki bireysel rehberlik hizmetlerinde kız veya erkek öğrencilerin içinde bulunduğu çevre koşulları dikkate 

alınmalı, farklı gereksinimlerine duyarlı olunmalıdır. Sorunlu öğrenciden ziyade sorunlu çevre ve şartlar olduğunu ve bu 

koşulların bireysel uyumu ve iyilik halini etkilediğini akılda tutmakta fayda vardır. Kız ve erkek çocukların özellikle gelişimsel 

dönemleri de dikkate alınarak içinde bulundukları sosyo-kültürel koşullara bağlı olarak ihtiyaç duyacakları bireysel rehberlik 

ve psikolojik danışma hizmetleri planlanmalıdır (CHOICES, 2007).
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Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen problem çözme becerileri, atılganlık becerileri, bedeni tanıma, cinsel gelişim, 

cinsel kimlik, ergenlik sorunları, yeme bozuklukları vb. konulara yönelik etkinlikler kız ve erkek öğrencilerin 

ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.

HEDEF EO-8.8.

Rehberlik hizmetlerinin temel amacı bireylerin kendilerini en iyi tanıyarak, yetenek ve ilgilerinin farkında olarak, kendi 

istekleri ve becerileri doğrultusunda tercihler yaparak gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda okullarda 

sunulan rehberlik hizmetleri öğrencilere birçok noktada destek vererek yol gösterici bir rol oynar. Kendini gerçekleştirebilen 

bireylerin gelişimini desteklerken öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda (örneğin çatışma çözme, empati, cinsel kimlik, 

cinsel gelişim, akademik kaygı, vb.) eğitimler ve etkinlikler düzenlemek okullarda sunulan rehberlik hizmetlerinin başlıca 

faaliyetlerindendir. Bu faaliyetleri sunarken öğrencinin ihtiyaçları, içinde bulunulan sosyo-ekonomik ortam, öğrencinin 

gelişim aşamaları gibi özelliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal normların öğrenciler üzerindeki olası 

etkileri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Cinsiyetten kaynaklanan farklılıklar toplumsal cinsiyet rollerinden ve toplumun normlarından etkilenmeden öğrencilere 

aktarılmalı, etkinlikler sırasında kullanılan dilin cinsiyetçi ve ayrımcı olmamasına dikkat edilmelidir. Kız ve erkek öğrencilerin 

ihtiyaçları, içinde bulundukları çevreden etkilenerek farklılaşabilir, örneğin kız öğrenciler için atılganlık becerileri eğitimi 

ihtiyacı varken erkek öğrenciler için öfke yönetimi eğitimi düşünülebilir. Fiziksel gelişimlerine dayalı olarak kız ve erkek 

öğrencilerin ihtiyacı olan bilgiler (örneğin cinsel bilgiler) farklılaşabilir.

Kız ve erkek öğrencilerin farklı ihtiyaçları olabileceği konusunda okuldaki diğer öğretmenlere ve velilere farkındalık 

kazandırmak da rehberlik servisinin sağlayacağı önemli hizmetlerdendir. Öğrencilerin çevresindeki diğer bireylerin de 

cinsiyetlerine uygun etkinliklerle gelişimlerinin desteklendiğini hissetmeleri, sunulan hizmetlerin tamamlanmasına yardımcı 

olacaktır.

• Bireysel rehberlik hizmetleri sunulurken kullanılan dilin cinsiyetçi ve ayrımcı olmamasına dikkat eder 

misiniz?

• Öğrencilerin psikolojik sorunlarını toplumsal cinsiyetlerinden bağımsız değerlendirmeye özen gösterir 

misiniz?

• Öğrencilerin psikolojik sorunlarını değerlendirirken önyargıların, cinsiyetçiliğe dayalı ayrımcılığın, baskıcı 

uygulamaların etkisini göz önünde bulundurur musunuz?

• Öğrencilerin yaşadıkları psikolojik zorlukları değerlendirirken sosyo-kültürel ortamı dikkate alır mısınız?

• Toplumsal normların, psiko-sosyal çevrenin psikolojik sağlık ve gelişim üzerindeki etkilerine dair aile, 

öğrenci ve okul personeline yönelik eğitimler/bilgilendirme faaliyetleri düzenler misiniz?

Başlangıç Soruları
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• Kız ve erkek öğrencilerin farklı ihtiyaçları olabileceğini biliyor musunuz?

• Öğrencilerin ihtiyaçlarını cinsiyetlerine uygun olarak değerlendirir misiniz?

• Öğrencilerin sağlıklı gelişimlerini destekleyen ve beceri kazandırmayı hedefleyen problem çözme becerileri, 

atılganlık becerileri, bedeni tanıma, cinsel gelişim, ergenlik sorunları, yeme bozuklukları gibi konularda 

düzenlenen etkinlikler kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet gelişimlerine ve ihtiyaçlarına duyarlı mıdır?

Başlangıç Soruları

Okulda toplumsal cinsiyet temelli şiddet, okulda veya okul çevresinde meydana gelen her tür cinsel, fiziksel, ya da psikolojik 

tehdit veya şiddet eylemini içerir. Bu tür tehdit veya eylemler genellikle cinsiyete dayalı toplumsal norm ve kalıpyargıları 

yansıtır. Cinsel taciz, şiddet ve zorbalık öğrencilerin hem duygusal/sosyal gelişimlerini hem de akademik gelişimlerini 

olumsuz yönde etkiler (Altun ve Erdur Baker, 2010). Ancak kız öğrencilerin bu durumdan daha da olumsuz etkilendiği ve 

bu nedenle okul devamsızlığına veya okul terkine yöneldikleri bilinmektedir (UNESCO, 2015). Ailelerin kız çocuklarını okula 

göndermemek istemelerinin altında yatan nedenlerden birisi de cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık eylemleridir (Leach, 

Dunne ve Salvi, 2014). Okul ortamındaki şiddet öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, 

veliden öğretmene veya öğretmenden veliye olabilir (Akbaba Altun, Yerin Güneri, ve Erdur Baker, 2006). Şiddet/taciz her 

koşulda en temel insan hakkı ihlalidir. Özellikle çocuk ve kadına yönelik taciz güç dengesizliğine dayanır. Zaten toplumsal 

önyargılar nedeniyle dezavantajlı olan kadın ve kız çocuklarının eğitim haklarından yoksun kalmalarına neden olur.

Okul ortamında gerçekleştirilen toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, taciz veya zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki 

değişime paralel olarak yeni görünümler almaktadır (Erdur Baker ve Kavşut, 2007). Bilgi ve iletişim teknolojileri (örneğin 

elektronik oyunlar, şiddet/zorbalığa öykünen web sayfaları, pornografik sayfalar, vb.) şiddet ve zorbalık için ortam 

oluşturmakla birlikte, aynı zamanda araç olarak da işlev görmektedir. Akıllı telefonlar veya internet aracılığı ile kurulan 

iletişim, kimliğin gizlenebilmesi avantajı nedeniyle, kolay kurban seçimine olanak sağlamakta ve küfür, hakaret, tehdit 

içeren kırıcı mesajların hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Oysa güvenli bir ortamda eğitim alma ve çalışma en temel 

insan hakkıdır ve dolayısıyla okulların şiddet ve zorbalıkla baş etme konularında donanımlı olmalarını gerektirir. Sadece 

kız öğrencilerin değil erkek öğrencilerin de cinsiyet temelli şiddete ve zorbalığa maruz kalabilecekleri unutulmamalı ve 

önlemler ona göre alınmalıdır.

Okul ortamında meydana gelebilecek şiddet ve taciz eylemlerine şu örnekler verilebilir: Öğretmenin disiplin aracı olarak 

dayağa başvurması, (Tezcan ve Coşkun, 2004), istenmeyen dokunmalar (el şakaları dâhil), okul yolunda kız öğrencilerin 

sözlü taciz edilmesi, rahatsız edici e-postalar gönderilmesi (yazılı ya da görsel), velinin öğretmene fiziksel saldırısı, e-posta 

ya da cep telefonu mesajı ile aşağılayıcı, alay edici, tehditkâr, cinsel taciz veya şiddet içeren mesajlar gönderilmesi.

Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet ve zorbalığı önleme konusunda ortak tutum sergilenir.

Standart EO-9
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• Okulun rehberlik çerçeve planı ve şiddeti önleme eylem planı toplumsal cinsiyete duyarlı mı?

• Şiddet ve zorbalığın yaşanabileceği alanlar düzenli aralıklarla nöbetçi öğretmenler ve okul yönetimi 

tarafından kontrol edilir mi?

• Tüm okul personeli olarak cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında gereken eğitimleri alır mısınız?

• Velileri şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda 

bilgilendirir misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin şiddet ve zorbalıkla baş etmelerini kolaylaştıracak beceriler kazanmaları için 

eğitimler ve etkinlikler (örneğin çatışma çözme, iletişim becerileri eğitimi, yardım arama becerileri, vb.) 

düzenler misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin şiddet ve zorbalığa yönelmelerinin önüne geçmek üzere etkinlik, bilgilendirme ve 

eğitimler (örneğin empati geliştirme, problem çözme becerileri, vb.) düzenler misiniz?

• Çocukların başta cinsiyet temelli olmak üzere şiddet ve taciz ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlar için 

kurumda oluşturulan bir hak arama mekanizması var mı?

Başlangıç Soruları

Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet temelli olmak üzere şiddet ve tacizi önlemek için gerekli düzenlemeler 

yapılır.

HEDEF EO-9.1.

Okul ve sınıf ortamlarında her tür şiddet ve tacize, özellikle de cinsiyet temelli şiddet ve tacize karşı duyarlı olunmalı ve 

önlemek için gerekli tedbirler alınmalı, meydana geldiğinde ise ne yapılacağı konusunda hazırlıklı olunmalıdır. Ancak, her 

okul kendine özgü bazı özellikler taşır, imkânları ve içinde bulunduğu çevre özellikleri farklıdır. Bu doğrultuda her okulun 

rehberlik çerçeve planı ve şiddeti önleme eylem planı cinsiyet temelli şiddet ve tacizi önlemeye yönelik düzenlemeleri 

içermelidir.
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• Okulda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kötüye kullanımını önlemeye yönelik tedbirler alıyor musunuz?

• Bu tedbirlere ilişkin tüm okul personeline eğitim verildi mi?

• Velileri siber zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda 

bilgilendirdiniz mi?

• Kız ve erkek öğrencilerin siber şiddet ve zorbalıkla baş etmelerini kolaylaştıracak beceriler kazanmaları 

için eğitimler ve etkinlikler (örneğin çatışma çözme, iletişim becerileri eğitimi, yardım arama becerileri, vb.) 

düzenler misiniz?

• Kız ve erkek öğrencilerin siber zorbalığa yönelmelerinin önüne geçmek üzere etkinlik ve eğitimler (örneğin 

empati geliştirme, problem çözme becerileri, vb.) düzenler misiniz?

• Siber zorbalık ve taciz olaylarına karşı okul rehberlik hizmetleri biriminden destek alır mısınız?

Başlangıç Soruları

Bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik çalışmalar 

yapılır.

HEDEF EO-9.2.

Bilgi ve iletişim teknolojileri hayatın bir parçası haline gelmiştir. Bu teknolojiler hayatı kolaylaştırmakta ve eğitim-öğretim 

etkinliklerine de yeni boyutlar getirmektedir. Öte yandan, bu teknolojilerin kötüye kullanımı da söz konusudur. Özellikle 

kız çocuklarına yönelik internet aracılığıyla gerçekleştirilen şiddet ve taciz olaylarının önüne geçmek üzere okullara önemli 

sorumluluklar düşmektedir. Fiziksel akran zorbalığından farklı olarak siber zorbalığa müdahaleyi zorlaştıran nokta siber 

zorbalığın okul bahçesi dışında da yapılabilmesi ve devam ettirilebilmesidir. Okul dışında ya da okulda olması fark etmeksizin 

okul yönetiminin siber zorbalığa karşı bir okul politikasının olması gerekmektedir. Bu politikanın okulun bulunduğu çevrenin 

sosyolojik özelliklerine ve öğrenci profiline duyarlı olması gerekmektedir.

Okul yönetimi Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olup öğretmenlerin ve ailelerin sistemli bir şekilde düzenlenecek 

hizmetiçi eğitimlerle bilgilendirilmesine yardımcı olmalıdır. Öğretmenlerin haberdar olması gereken bir diğer husus ise 

kendilerinin de zaman zaman siber zorbalık mağduru olabilecekleridir. Yaşanan bazı siber zorbalık olaylarında öğrencilerin 

siber zorbalık kurbanı olarak bir öğretmenlerini seçtikleri görülmüştür. Gelişen teknolojinin ortaya çıkardığı bir sorun olan 

siber zorbalığın hayatımıza girmesiyle fiziksel zorbalığa müdahale etmek için kullanılan programlara benzer programların 

siber zorbalık için de hazırlanması rehber öğretmenlerin görevleri arasına girmiştir.

Çocukları henüz siber zorbalık olayı yaşanmadan güçlendirmek, yapılabilecek müdahaleler arasında en etkili ve ucuz 

olanıdır (Erdur Baker ve Topcu, 2012). Çocuk ve gençlere etik ve denetimli bilgisayar kullanımı alışkanlığını kazandırmak 

mücadelenin teknolojik boyuttaki ayağıdır. Fakat siber zorbalığı önlemek için sadece teknolojik alanda mücadele etmek işe 

yaramayacaktır. Siber ortamda da olsa zorbalık şiddetin bir türüdür ve okullarda mücadele edilmesi gereken bir konudur. 

Buna yönelik olarak rehber öğretmenler, çocuklara sanal ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda farkındalık 

artırmaya yönelik eğitimler verebilir.
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• Çocuklara aile, evlilik ve Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddeleri hakkında gerekli bilgiler verir misiniz?

• Çocuklara erken evlilik vb. konularda oluşacak baskılarla karşılaştıklarında kime başvurabilecekleri ve 

nerelerden yardım alabilecekleri konusunda bilgi verir misiniz?

• Velilerle yapılan görüşme ve toplantılarda evlilikle ilgili kanuni düzenlemelere ve zorla erken evlendirme vb. 

durumlarda nerelere başvurulabileceği bilgilerine yer verir misiniz?

Başlangıç Soruları

Çocukların erken evlilik vb. konularda oluşacak baskılarla karşılaştıklarında nerelerden yardım alabilecekleri 

konusunda bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artırılır.

Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği yapılır.

HEDEF EO-9.3.

HEDEF EO-9.4.

Çocukların erken evliliğe zorlanmaları bir şiddettir. Türk Medeni Kanunu’na göre erkek ve kadın on yedi yaşını doldurmadıkça 

evlenemez. Erken evlilikler, kız ve erkek çocuklar üzerinde başta psikolojik, cinsel ve fiziksel olmak üzere her yönden 

örselenmeler yaratmaktadır (Özcebe, 2010). Özellikle küçük yaştaki kız çocuklarının kendilerinden yaşça çok büyük 

erkeklerle evlendirilmeleri, çocukların eğitim haklarının ellerinden alınması da dâhil birçok olumsuzluklarla karşı karşıya 

kalmalarına yol açar. Bu olumsuzluklara örnek olarak şunlar verilebilir:

• Küçük yaştaki kız çocukları genellikle ikinci eş olurlar ve ağır ev işleri omuzlarına yüklenir. Bu tür evliliklerde baskın 

duygu durumu pişmanlık, hayal kırıklığı, depresyon, anksiyete ve yaygın intihar girişimleridir.

• Henüz fiziksel ve duygusal olgunluğa erişmemiş kız çocuklarının doğum yapma durumunda kendilerinin ölüm riskleri 

ve ölü doğum yapma olasılığı artmaktadır.

• Küçük yaştaki kız çocukları resmi nikâhla evlenmedikleri için, miras gibi birçok medeni haklarından yararlanamamaktadır.

• Erken yaş evliliklerinde aile içi sorunlar daha fazla görülmekte, çocuk bakımı ve çocuğu büyütme noktasında çift yeterli 

bir olgunlukta olamadığından ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

Okulda şiddet, taciz ve zorbalığın önlenmesi için tüm paydaşların ortak hareket etmesi gereklidir. Şiddete yönelme ve 

hatta şiddeti bir problem çözme aracı olarak kullanma öğrenilen bir eylemdir. Bu öğrenme ailede, sokakta veya okulda 

gerçekleşebilir. Dolayısıyla okullar şiddet ve zorbalığı önleme veya iyileştirme çalışmalarında tüm paydaşlarla işbirliğine 

gitmelidir. Özellikle ailelerle yapılacak çalışmaların başarı şansı daha yüksektir.
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Okullar Millî Eğitim Bakanlığı çatısında birbirleriyle işbirliği yaparak geniş kapsamlı eğitimler düzenlenmesini sağlayabilir. 

Ayrıca okullar, üniversiteler, medya, belediyeler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sağlık ve hukuk birimleri gibi birçok 

kurum birlikte çalışarak toplumun her kesiminde farkındalık yaratılması hedeflenmelidir. Cinsiyete dayalı şiddetle mücadele 

için geliştirilmiş programların incelenmesi, önleyici programların yerel kültüre uyarlanarak uygulama için adımların atılması 

bu çalışmaların hedefleri olmalıdır. Cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye yönelik var olan müdahale programlarının okul 

ortamlarına nasıl uyarlanabileceği üzerinde durulmalıdır.

Ailelere yönelik düzenlenecek eğitimler, cinsiyete dayalı şiddetin ne olduğu, nasıl tespit edilebileceği, okulda nasıl 

görülebileceği, konuyla ilgili kanun ve uygulamaların neler olduğu ve çocuklarına aile içinde bu konuyla ilgili neler 

anlatabilecekleri gibi noktaları içermelidir.

• Şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda velileri 

düzenli aralıklarla bilgilendirir misiniz?

• Okulda cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığı önleme konusunda yapılan çalışmalar hakkında velileri 

bilgilendirir misiniz?

• Okulda cinsiyete dayalı şiddet, taciz ve zorbalığın önlenmesi konusunda üniversite ve diğer kurumlarla 

işbirliği yapar mısınız?

• Okulda cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için Türkiye’deki iyi uygulamalar ve/veya diğer ülkelerde neler 

yapıldığını inceleyen çalışmalar yapıyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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Okul yönetimleri, okulların amacına uygun olarak etkin bir biçimde çalışabilmeleri için alt yapıyı oluşturan, çalışanları bu amaçla 

isteklendiren organlardır. Eğitim ortamlarının ve süreçlerinin etkin bir şekilde çalışabilmesi ve cinsiyet ayrımı olmadan bütün 

çocukların severek isteyerek öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri, yaşama ve bir üst öğrenime hazırlanmaları için okul 

yönetimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Okullarda sunulan hizmetlerin çeşitliliği; alt yapı ve mekân düzenlemelerinin 

yanı sıra okul ortamının güvenliğinin sağlanması, öncelikli olarak okul yönetiminin ele alması gereken konulardır. Ancak 

bunlar hazır olduktan sonra çalışanların sorumluluklarını yerine getirmesini kolaylaştırmak için yapılacaklar öne çıkmaktadır. 

Okul yönetimlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir okul atmosferi yaratılmasına liderlik etmeleri, eşitlikçi ilişkilerin 

giderek öğrenciler arasında da yaygınlaşmasını başlatacaktır.

Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilebilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğe duyarlı okul yönetimlerinin 

geliştirilmesi ilk adımdır. Bu bölümde, toplumsal cinsiyete duyarlı okul yönetimlerinin oluşturulabilmesi için okullardan 

beklenenler toplam 10 standart olarak yer almaktadır. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Eğitim Ortamları ve Süreçleri Standartları 

Bölümü’nde olduğu gibi bu bölümde de her bir standart ve hedefleri açıklanmış, çalışmaya başlarken yararlanılabilecek 

örnek başlangıç sorularıyla kapsamına ilişkin ipuçları verilmiş ve doğrulama kaynakları ile desteklenmiştir.

2.2.   TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL   

 YÖNETİMİ STANDARTLARI 
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Sosyal hayatta insanlara eşit yaşam fırsatları oluşturulması açısından en önemli kurum eğitim kurumlarıdır. Bu bağlamda 20. 

yüzyıl temel olgularından biri de eğitimde eşitlik olgusudur (EURYDICE, 2010). Sadece öğrenciler için değil okuldaki bütün 

bireyleri kapsayan bir eşitlik, eşitliğe duyarlı ortam, sosyal hayatta diğer alanlarda da bireylerin eşit olmalarının önünde 

kolaylaştırıcı bir etken olacaktır. Okul yönetimi okullarda eşitliğe duyarlı bir ortam oluşturmak için okul yönetimine ilişkin 

bütün planları çalışanlarının özelliklerini dikkate alarak, özellikle de toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek yapması önemlidir.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği dikkate alınarak bir okul yönetim süreci işletildiğinden söz etmek zordur. İhtiyaç 

Analizi Çalışmasında belirtildiği gibi okul ve sınıfların fiziksel ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamadığını söylemek 

mümkündür (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Öğretmen ve öğrenciler arasında cinsiyete dayalı ayrımcılığın engellenmesine 

ve cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik olarak yapılacak çalışmalar, okulun iç ve dış mekânlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak 

öğretmen, öğrenci, veli ve diğer çalışanların ihtiyaçları doğrultusunda cinsiyete duyarlı olarak yapılacaklar okul yönetimleri 

tarafından çalışma planlarına yansıtılmalıdır. Okul yönetimi, okulun amaç ve hedeflerinde, bunları gerçekleştirmeye yönelik 

belirleyeceği yönetim stratejilerinde, finans ve insan kaynaklarının yönetiminde, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye 

yönelik olarak planlamalar yapmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için okul yönetimince atılacak adımlardan 

ilki tüm çalışma planlarının (stratejik plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde 

yapılmasını sağlamak olmalıdır.

Planlama geleceğe yönelik eylemlere ilişkin yapılan zihinsel bir süreci ifade eder. Geleceği tahmin etme, risk ve tehditleri 

görme ve öncelikleri belirlemeyi kapsar. Okullarda planlama boyutunda en temel doküman stratejik plandır çünkü okul 

eylem planı, rehberlik çerçeve planı, krize müdahale planı, zümrelerin ünitelendirilmiş yıllık planları vb. planlamaların tümü, 

stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere hazırlanır. Bu nedenle amaç ve hedefleri ile toplumsal 

cinsiyet eşitliğine duyarlı bir stratejik plan, diğer tüm planlama dokümanlarının da toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 

olmasına katkı sağlayacaktır.

Aileden sonra öğrencilerin cinsiyet rollerini öğrendiği en önemli kurum okuldur. Bu amaçla okulların çalışma planlarında 

toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere yer verilmesi önemlidir. Dünyada ve Türkiye’de 

toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çeşitli projeler yürütülmektedir. Bu projeler okullarda da yaygın uygulama alanı bulmuştur. 

Örnekleri Kılavuz’un Toplumsal Cinsiyet Bölümü’nde de yer almaktadır. Okul yönetimi bu gibi projelerle ilgili olarak çalışanlarını 

bilgilendirmeli ve kendi koşulları çerçevesinde bu yönde projeler oluşturmalarını teşvik etmelidir.

Okul yönetimi, çalışma planlarını (stratejik plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet eşitliğini 

yaygınlaştıracak şekilde yapar.

Standart OY-1

Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 

faaliyetlere ve projelere yer verilir.

HEDEF OY-1.1.
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Yöneticiler arasında kadınların oranı önemli ölçüde azdır. Türkiye’de ilköğretim I. ve II. kademede istihdam edilen kadın 

öğretmen oranı 1999’da % 44 iken yönetici olarak görev yapan kadınların oranının sadece % 5 olduğu görülmüştür ( Altınışık, 

1999). 2007 yılında yapılan bir araştırmada ise okulda yönetici görevinde bulunan kadın oranı yaklaşık %9 oranındadır 

(TÜSİAD, 2008). Aradan geçen zaman dikkate alındığında okul yönetiminde kadınların yönetici kadrolara erişiminin kısıtlı 

olduğu, görevlendirmelerde cinsiyet eşitliğinin dikkate alınmadığı, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yapılanmanın olmadığı ve 

bu yönde çok fazla bir çaba harcanmadığı söylenebilir. Eğitim sektöründe çalışan kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, 

yöneticilerin çoğunlukla erkek olmasının en rahatsız edici cinsiyetçi uygulama olarak görüldüğünü ortaya çıkarmış, yükseltme 

ve atamalar konusundaki erkek yanlılığı ise bir başka cinsiyetçilik örüntüsü olarak değerlendirilmiştir (Sayılan, 2014). 

Okul yöneticilerinin yönetim kadrolarını oluşturma konusunda yetki sınırlılıkları olmakla birlikte, kurul ve komisyon 

görevlendirmelerinde, zümre başkanlıklarında veya faaliyet temelli görevlendirmelerde kadın ve erkek öğretmenlerin ilgi ve 

yetenekleri doğrultusunda en verimli şekilde görevlendirilmesi mümkündür. Okul yöneticilerinin bu tür görevlendirmelerde 

cinsiyet dağılımını gözetmesi, yeteneğe dayalı olarak cinsiyet dağılımında belirgin bir farklılık görülmesi durumunda, 

dezavantajlı cinsiyet için gerekli rehberliği ve desteği sağlaması beklenmektedir.

Aynı şekilde, okul yöneticileri sınırlı finansal kaynaklara sahip olmakla birlikte, ulusal ve uluslararası projeler ile elde edilen 

finansal kaynakların kullanımında mümkün olduğu kadar eşitlik ilkesini gözetmelidir.

İnsan ve finans kaynaklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde kullanımı planlanır.

HEDEF OY-1.2.

• Okulun misyon, vizyon ve değerleri, okulun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını yansıtıyor mu?

• Yıllık planlamalarda yer verilen amaç ve hedefler her iki cinsiyetin ilgi ve ihtiyaçlarını gözetiyor mu?

• Okulun tüm planlama dokümanlarında cinsiyete dair kalıpyargılardan uzak bir dil kullanılıyor mu?

• Okulun tüm planlama dokümanlarında, okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik öğrenci, 

öğretmen ve veliler için faaliyetler yer alıyor mu?

• Okulun planlama dokümanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetlere ve projelere yer veriliyor mu?

• Diğer okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması için uygulanan faaliyetlerden ve projelerden 

haberdar mısınız?

• Okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili faaliyet ve proje geliştirebilecek insan kaynağı var mı?

Başlangıç Soruları
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Okul toplumu öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri, diğer çalışanları, velileri vb. kapsar. Bu kişiler çocuğun yüksek yararı için 

birbirleriyle sürekli etkileşim halindedir ve bu nedenle okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm planlamalar 

ve tedbirlerle ilgili bilgi alma hakkına sahiptir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetildiği planlamaların ve tedbirlerin tüm 

okul toplumu ile paylaşılması, okulun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gösterdiği hassasiyetin ve kararlılığın önemli 

göstergeleridir. Ayrıca bu sayede, tüm okul toplumu konuyla ilgili olarak kendilerine düşen görevleri net bir şekilde bilir. 

Bununla birlikte okul toplumu okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi konusunda kontrol mekanizmasının bir 

parçası olur. 

Bu çerçevede okul stratejik planı, okul eylem planı, okul iç yönetmelikleri, etik kurallar listesi, ilgili mevzuat, konuyla ilgili 

gerçekleştirilen etkinlikler vb., okul broşürleri, okul panoları, okul dergileri, veli bültenleri, velilere gönderilen mektuplar ve 

okul web sitesi vb. yoluyla paylaşılmalıdır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm planlamalar ve tedbirler, yazılı olarak okul toplumuyla paylaşılır.

HEDEF OY-1.3.

• Okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik yaptığınız planlamaları ve aldığınız tedbirleri 

tüm okul toplumu ile paylaşıyor musunuz?

• Bu planlama ve tedbirleri paylaşırken hangi yöntem ve araçları kullanıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

• Okul yönetimi olarak, yönetici pozisyonları için kişi önerirken çalışanlarınız arasında cinsiyet dağılımını 

dikkate alıyor musunuz?

• Kadınların yönetici olarak çalışmasına evdeki sorumlulukları engel oluyorsa, bu duruma nasıl bir çözüm 

geliştirilebilir?

• Okulda görevlendirme yaparken, cinsiyete mi işin gerektirdiği niteliklere mi daha çok önem veriyorsunuz?

• Finans kaynaklarının kullanımında eşitlik ilkesini gözetiyor musunuz?

Başlangıç Soruları



73Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

Tüm okul çalışanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratmak okul yönetiminin görevleri arasındadır. Bu 

noktada sadece okul yöneticileri, öğretmenler, rehber öğretmenler gibi eğitim personeline odaklanılmaması, öğrenci ile 

iletişimde olan herkesin bu eğitimi alması sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu eğitimler okula yeni gelen personel dikkate 

alınarak düzenli olarak her yıl tekrarlanmalıdır.

Tüm okul çalışanlarının temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması sağlanır.

HEDEF OY-2.1.

Öğrencilerde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin oluşturulması haftada belirli saatlerde işlenen derslerle gerçekleştirilemez. 

Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği gibi toplumsal boyutu olan olgular, öğrencilerin konuyla ilgili aldıkları dersle değil, 

çevrelerinde gördükleri davranışlarla anlamını bulur. Başka bir deyişle toplumsal cinsiyet eşitliğinin okul kültürünün bir 

parçası olması gerekir. Bu noktada okul yönetiminin dikkatle ele alması gereken husus, tüm okul çalışanlarının toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusundaki bilgi ve farkındalığının arttırılmasıdır. Bunun en etkili yöntemi de onlara verilecek eğitimlerdir.

Okul çalışanlarına verilen eğitimlerle öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kavramların herkes tarafından aynı 

şekilde anlaşılması sağlanmalıdır. Konunun toplumsal boyutunun sosyal yaşamda nasıl kendini gösterdiği etkili örneklerle 

ele alınmalı, çalışanların önce konuyla ilgili kendi yaklaşımlarının farkına varmaları sağlanmalıdır. Eğitimlerin örnek olay 

çalışmaları ile zenginleştirilmesi, okul çalışanlarının okulda yaşanan ve sıradan görünen olayların aslında toplumsal cinsiyet 

eşitliği açısından ne kadar kritik olduğunu görmelerine ve sorgulamaya başlamalarına yardımcı olacaktır.

İhtiyaç Analizi Çalışması öğretmenler ile yapılan odak grup görüşmelerinden elde edilen bulgular toplumsal cinsiyet rollerine 

ilişkin olarak farkındalığın özellikle genç kadın öğretmenler arasında yüksek olduğunu ortaya koymuştur (Engin-Demir ve 

diğerleri, 2015). Evli kadın öğretmenlerde de bu farkındalık olmasına rağmen, günlük yaşamlarını toplumsal cinsiyet rollerine 

göre planladıkları ve eşler arasındaki yerleşik iş bölümünün dışına çıkamadıkları gözlenmiştir. Araştırmaya göre, toplumsal 

baskı erkek öğretmenleri cinsiyete dayalı işbölümünü sürdürmesi konusunda zorlamaktadır. Toplum baskısı nedeniyle 

“kadın işlerinden” uzak durduğunu belirten erkek öğretmenler bulunmaktadır. Kadın öğretmenlerden bazıları, evdeki işlerin 

paylaşılması konusunda kararlıyken bazıları da bu durumu kabullenmiş gibi görünmektedir.

Araştırmada toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin olarak erkek öğretmenlerden bazıları her iki cinsiyetin de yaşadığı farklı 

zorluklar olmasına rağmen toplumda yerleşmiş olan bakış açısının değişmesinin zorluğundan söz etmişlerdir. Sonuç 

olarak, öğretmen ve yöneticilerden elde edilen verilere göre, onların toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna özellikle de kendi 

yaşamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine mesafeli yaklaştıkları söylenebilir.

Okul yönetimi, tüm okul çalışanlarının (öğretmen, yönetici ve destek personel) toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı olmaları için gerekli eğitim çalışmalarını yapar.

Standart OY-2
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Eğitimlerin toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları, akademisyenler veya alan 

uzmanları tarafından verilmesi, eğitimden istenen sonucun alınmasına katkı sağlayacaktır. Bu noktada üniversiteler 

bünyesinde bulunan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri’nden (KASAUM), ilgili sivil toplum kuruluşlarından 

destek alınabilir. Eğitimlerde cinsiyet, toplumsal cinsiyet, okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kavramlar okul deneyimleri 

üzerinden pekiştirilmeli, ayrıca okulun toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları tanıtılmalıdır.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitimleri sadece eğitim personelinin değil, tüm okul çalışanlarının 

almasını sağlıyor musunuz?

• Bu eğitimler her ihtiyaç olduğunda yapılıyor mu?

• Bu eğitimleri kimler veriyor?

• Bu eğitimlere katılan kadın ve erkeklerin sayılarını biliyor musunuz?

• Eğitimlerin sonucunu düzenli olarak izliyor musunuz?

• Okulunuzda tüm eğitim personelinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları eğitimi alması 

sağlandı mı?

• Okula yeni gelen eğitim personelinin konuyla ilgili bilgi sahibi olması için neler yapılıyor?

• Eğitimlerin etkisini izliyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın önüne geçmek, çalışan ya da 

öğrencilerin eşitsizliklerden zarar görmesini önlemek ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin içselleştirildiği bir okul iklimi yaratmak 

amacıyla okulların gerçekleştirecekleri çalışmalarda planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kolaylaştırmak 

için hazırlanmıştır. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları’na tüm eğitim personelinin hâkim olması okul 

ortamında maruz kalınabilecek cinsiyete dayalı eşitsizliklerin önlenebilmesi açısından son derece önemlidir. Bu nedenle okul 

yönetiminin tüm eğitim personelinin bu eğitimi almasını sağlaması beklenmektedir. Okula yeni gelen eğitim personeline 

okula gelir gelmez Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu’nun bir kopyası verilmeli ve okulun 

konuyla ilgili sorumlukları ve çalışmaları hakkında bilgilendirilmelidir.

Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları eğitimi alması sağlanır.

HEDEF OY-2.2.
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• Okulunuzda herkes cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın neler olduğunu, hangi durumlarda kimlerin maruz 

kalabileceğini ve yaşam boyu sürecek olumsuz etkilerinin neler olduğunu biliyor mu?

• Okulda cinsiyete dayalı şiddete ve zorbalığa maruz kalanları gördüğünüzde sorumluluklarınızı biliyor 

musunuz?

• Okulunuzda tüm okul çalışanlarının toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında eğitim alması 

sağlanıyor mu?

Başlangıç Soruları

Neyin cinsiyete dayalı şiddet, neyin zorbalık olduğu konusunda okul çalışanlarının ve öğrencilerin bilgi sahibi olması, 

istenmeyen olayların yaşanmasını önlemek için ilk adımdır. Şiddet ve zorbalık kavramlarının toplumumuzda farklı şekillerde 

algılanabildiği de dikkate alındığında okul yönetiminin eğitim personeline ek olarak sekreter, kütüphane görevlisi, temizlik 

elemanı, kantin çalışanı, şoför vb. tüm okul çalışanlarının toplumsal cinsiyet eşitliği temel kavramları, okul ortamındaki 

yansımaları ve alınması gereken tedbirlerle ilgili eğitim almaları önemlidir.

Bu eğitimler okula yeni gelen personel dikkate alınarak düzenli olarak her yıl tekrarlanmalıdır. Çalışanların kendi aralarındaki 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tutarlı davranışlarının öğrencilerin tutum ve davranışlarını olumlu etkileyeceği 

unutulmamalıdır.

Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında tüm okul çalışanlarının eğitim alması sağlanır.

HEDEF OY-2.3.

Okul yönetiminin okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda bir farkındalık ve dönüşüm yaratabilmesi için 

öncelikle tutum ve davranışlarında eşitlikçi bir yaklaşım göstermesi ve okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda 

kararlılığını ortaya koyması gerekir. Bunun en önemli göstergeleri okul yönetiminin çalışanlar ile ilişkilerinde cinsiyet ayırt 

etmeksizin şeffaflık ve bilgilendirmeyi temel ilke olarak benimsemesi, okul yönetiminin kadın ve erkek çalışanlara cinsiyete 

dayalı farklılıkları ve benzerlikleri rahatlıkla tartışabilecekleri ortamlar yaratması ve çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı bir dil kullanmaları için sürekli olarak onları teşvik etmesidir. Bunun yanında okul toplumunun cinsiyete dayalı 

aşağılayıcı/ayrımcı tutum ve davranışlar ile bu davranışlara uygulanacak yaptırımlar konusunda bilgi sahibi olmaları ve böyle 

bir durumla karşılaşıldığında okulun gerekli çalışmaları yapacağına güven duymaları önemlidir.

Okul yönetimi, okulda cinsiyete dayalı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerden, tutumlardan ve davranışlardan 

uzak durulmasını sağlar.

Standart OY-3
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• Çalışanları ilgilendiren konularda kadın ve erkek tüm çalışanları eşit düzeyde bilgilendiriyor musunuz?

• Kadın veya erkek çalışanlarınızdan “Niye bunu biz şimdi duyuyoruz?” gibi şikâyetler alıyor musunuz?

• Kadın ve erkek çalışanlarınız cinsiyete dayalı eşitsizlikleri herhangi bir baskı altında kalmadan tartışabiliyor 

mu?

• Cinsiyete dayalı ayrımcılık öğretmen kurulu ve zümre öğretmenleri kurulu toplantı gündemlerinde yer 

alıyor mu?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Okul toplumunun önemli bir bölümünü oluşturan okul çalışanlarının, okul işleyişi ve uygulamalar hakkında şeffaf bir şekilde 

bilgilendirilmeleri son derece önemlidir. Ayrıca bazı bilgilerin kadın veya erkek çalışanlardan gizlenmesi ya da daha sonra 

paylaşılması, çalışanlar tarafından okul yönetiminin kendilerine verdiği değerin bir göstergesi olarak algılanabilir. Ders 

programlarının önce kadın, daha sonra erkek öğretmenlerle paylaşılması, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nden gelen bir yazının 

sadece erkek müdür yardımcıları ile paylaşılması, bu iki temel ilkenin ihlaline örnek olarak verilebilir.

Kadın ve erkek çalışanların cinsiyete dayalı farklılıkları ve benzerlikleri tartışabilmeleri ve hassasiyetleri dile getirebilmeleri 

için gerekli ortamı sağlamak okul yönetiminin görevidir. Bu konuların özellikle öğretmenler tarafından tartışılabileceği 

ortamlar öğretmen kurulu ve zümre öğretmenleri kurulu toplantılarıdır.

Yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde cinsiyet ayırt etmeksizin şeffaflık ve bilgilendirme temel ilke olarak 

benimsenir.

Kadın ve erkek çalışanların cinsiyete dayalı farklılıkları ve benzerlikleri herhangi bir baskı altında kalmadan 

tartışabilecekleri ortamlar hazırlanır.

HEDEF OY-3.1.

HEDEF OY-3.2.
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Okul ortamında çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanması, okul ikliminin toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı olması açısından son derece önemlidir. Bunu teşvik etmek için okul yönetimi birebir görüşmeler yapabilir, çalışanlarına 

konuyla ilgili teşekkür veya hatırlatma yazıları yazabilir veya toplantılarda konuya vurgu yapabilir.

Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı teşvik edilir.

HEDEF OY-3.3.

• Çalışanlarınızda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı farklı yöntemler kullanılarak teşvik ediliyor 

mu?

• Sizce, kullandığınız teşvik yöntemleri etkili mi?

Başlangıç Soruları

Çalışanların birbirleri, öğrencileri ve veliler ile ilişkilerinde, aynı şekilde öğrencilerin birbirleri ile ilişkilerinde ortaya 

koydukları tutum ve davranışlarının toplumsal cinsiyet eşitliği açısından uygunluğu, okul yönetimi tarafından dikkatle ele 

alınması gereken bir husustur. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışanlara verilen eğitimler sonrasında, konuyla ilgili 

kendilerinden beklenen tutum ve davranışlar açık bir şekilde kendileri ile sözlü ve yazılı olarak paylaşılmalıdır. Cinsiyete 

dayalı aşağılayıcı tutum ve davranış gösteren çalışanlar için mevzuat çerçevesinde belirlenen yaptırımlar da yazılı olarak 

kendileri ile paylaşılmalıdır. Ayrıca öğrencilerin cinsiyete dayalı aşağılayıcı tutum ve davranışların (cinsiyetçi şakalar, isim 

takma vb.) neler olduğu ve ortaya çıkması durumunda karşılaşacakları yaptırımlar hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. 

Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ve Millî Eğitim Bakanlığı 

Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili bölümleri, cinsiyete dayalı aşağılayıcı/ayrımcı tutum ve 

davranışları da kapsadığı vurgulanarak öğrenci ve veliler ile yazılı olarak paylaşılmalıdır. 

Cinsiyete dayalı aşağılayıcı tutum ve davranışların ve bu davranışlara yönelik yaptırımların neler olduğunun okul paydaşları 

ile paylaşılması kadar önemli bir diğer husus, bu yaptırımların gerektiği şekilde uygulanmasıdır. Başka bir deyişle cinsiyete 

dayalı istenmeyen tutum ve davranışlara karşı okul yönetiminin kararlılığı ve bu konuda “sıfır tolerans” politikası izlendiği 

okul toplumu tarafından bilinmelidir. Söz konusu kuralların sadece kâğıt üzerinde kalması, “nasıl olsa bir şey yapılmıyor” 

anlayışının yerleşmesi, yaptırımların caydırıcı özelliğini yitirmesine ve okul yönetiminin itibarının zarar görmesine neden 

olacaktır.

Okulda cinsiyete dayalı aşağılayıcı/ayrımcı tutum ve davranışlar sergilendiğinde ne yapılacağı bilinir.

HEDEF OY-3.4.
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• Çalışanlarınız ve öğrencileriniz cinsiyete dayalı aşağılayıcı tutum ve davranışların neler olduğu hakkında 

yeterli bilgiye sahip mi?

• Cinsiyete dayalı aşağılayıcı tutum ve davranışların neler olduğu ve önlemek için neler yapıldığı konusu planlı 

olarak mı gündeme alınıyor, yoksa kriz yaşandığı zamanlarda mı?

• Çalışanlarınızı, öğrencilerinizi ve velilerinizi cinsiyete dayalı aşağılayıcı davranışlarda uygulanacak yaptırımlar 

hakkında yazılı olarak bilgilendiriyor musunuz?

• Öğretmen ve öğrencileriniz toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmayan davranışlar sergilerlerse, okulda 

“bu daha önce de olmuştu, bir şey olmaz” gibi düşünceler oluşur mu? 

• Bir öğrenciniz toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmayan bir davranış sergilediğinde veya böyle bir 

davranışa maruz kaldığında, velisi okul yönetiminin “gerekeni yapacağını” düşünür mü?

• Okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmayan bir davranış sergilediğinde ne tür uygulamalar 

yapıldığına ilişkin bir rapor var mı? 

Başlangıç Soruları

Okul yöneticilerinin, çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirecek çalışmalar yapmaya motive olmalarında iki kritik 

görevi bulunmaktadır. Birincisi konuyla ilgili gerekli rehberliği sağlamaları gerekmektedir. Bunun için de okullarda toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için yapılabilecekler hakkında bilgi sahibi olması veya bu yapılabileceklerle ilgili gerekli 

süpervizyonu okul dışından sağlaması beklenmektedir. 

İkinci görevi ise,  toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar yapmaları için çalışanlara gerekli ortam ve olanakları 

sağlamasıdır. Örneğin, öğretmenlerin konuyla ilgili çalışma yapabilmeleri için bir zaman ve mekan ayarlaması yapılabilir, 

konuyla ilgili kaynaklar temin edilebilir, öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri amacıyla eğitim almaları için kolaylık 

sağlanabilir. 

Okul yöneticilerinin gerekli rehberliği, ortamı ve olanakları sağlaması, kendilerinin konuya yönelik kararlılık ve hassasiyetinin 

göstergesi olarak algılanacak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için motivasyonu artıracak ve süreci hızlandıracaktır.

Okul yönetimi, çalışanları toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar yapmaları için motive eder.

Standart OY-4
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Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan uygulamalar hakkında 

bilgi sahibi olmak, finans ve insan kaynaklarının verimli kullanılması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda, 

okul yönetiminin söz konusu uygulamalar hakkında bilgi sahibi olması ve öğretmenleri bu doğrultuda yönlendirmesi 

beklenmektedir. Böyle bir rehberliğin yapılamayacağı durumlarda, dışardan süpervizyon desteği de alınabilir. Süpervizyon, 

uygulamanın geliştirilmesi için ‘bir şeye dışarıdan/yukarıdan bakma, üzerinden gözlemleme, takip etme, nezaret etme’ 

demektir. İş hayatında uygulamayı ve çalışanın bilgi ve becerisini geliştirmek için, deneyimli bir meslek elemanından daha az 

deneyimli meslek elemanlarına sunulan bir hizmettir (Bernard ve Goodyear, 2004; Akt. Denizli, 2010). Okullarda, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini geliştirmek üzere plan-proje yapmak, eğitim programları düzenlemek önceden benzer çalışmaları 

yapmamış olanlar için bazı temel becerilerin edinilmesini gerektirir. Okul yönetimi, bu alanda okulda yürütülen çalışmalarda 

aktif sorumluluk alan çalışanların gelişimine destek olmak üzere deneyimli alan uzmanlarıyla uygulamalarda neyin, nasıl 

yapıldığına dair yansıtmaların paylaşılmasını sağladığı bir süpervizyon hizmetiyle sürecin etkiliğini artırabilir. Süpervizyon 

verilirken uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar da yapılacağı için, işe yeni başlamış olan çalışanlar kadar, 

deneyimli çalışanlar da süreçten yararlanacaktır. Bu nedenle okul yönetimleri toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşama geçirmek 

üzere çalışan kadın ve erkek her bireye rehberlik edebilecek uzmanları belirleyerek değişim sürecini etkili bir şekilde 

yönetebilir. Bunun için okul yönetimi toplumsal cinsiyet konusunda çalışmalar yürüten üniversiteler, kamu kuruluşları ve/

veya sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu konuda çalışan uzmanların bilgi birikimlerinden ve tecrübelerinden 

faydalanabilmek için girişimlerde bulunabilir. 

Söz konusu rehberlik aşağıda listelenen toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için sağlanabilir:

• Farkındalığı artırıcı medya kampanyaları

• Şenlik, mezunlar günü vb. etkinlerde yenilikçi uygulamalar

• Erasmus+ vb. projeleri

• Okulda ve toplumda davranış değişikliğini sağlayacak eğitim programları

• Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında temel kavramların tartışıldığı, tutum ve davranışların geliştirildiği etkinlikler

• Öğretmenlerin katılabileceği sertifika, hizmetiçi eğitim, yüksek lisans programları, formatörlük eğitimleri, konferanslar

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalarda öğretmenlere rehberlik yapılır.

HEDEF OY-4.1.
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• Türkiye’de ve/veya yurtdışında okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek için yapılan çalışmaları 

biliyor musunuz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yenilikçi uygulamalar hakkında personelinize gerekli bilgilendirmeyi 

yapıyor musunuz?

• Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan araştırmaları ve çalışmaları izliyor musunuz?

• Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili hibe programları hakkında bilginiz var mı?

• Bulunduğunuz ilde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmalar yapan bir üniversite veya sivil toplum 

kuruluşu var mı?

• İlinizdeki üniversitelerde yer alan kadın araştırmaları merkezleri ile işbirliği yapılıyor mu?

• Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilimsel araştırma yapmak isteyen uzmanların 

öğretmenlerinizle ortak projeler üretmesini nasıl sağlayabilirsiniz?

• Yakın çevrenizdeki okulları toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda düzenlediğiniz programlara davet ediyor 

musunuz?

• Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapmak istedikleri çalışmalar için finansal desteği 

temin etmenin yolları neler olabilir?

• Yeni işe başlayan personel için uyum (oryantasyon) programında okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliği ile 

uygulamalarını tanıtan bir bölüm var mı?

• Okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili rehberlik edebilecek kişiler var mı?

Başlangıç Soruları

Okul ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilebilmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı artırmaya yönelik 

çalışmaların yapılmasını kolaylaştıran ortamlar olması önemlidir. Okulun fiziksel olanakları bu amaçla gözden geçirilip ihtiyaca 

uygun düzenlemelerin yapılması çalışanların etkililiğini artıracaktır. Benzer şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek 

çalışmalar yapacak olan öğretmenlerin ders dışı iş yüklerinin de hafifletilmesi, daha verimli çalışmalarına katkı sağlayacaktır. 

Bu şekilde öğretmenlerin ortak akılla yenilikçi uygulama geliştirmesi için gerekli zaman ve mekân sağlanmış olur.

Okul yönetimi yapılacak çalışmalara yön verecek kaynak kitapları ve süreli yayınları okula kazandırabilir. Öğretmenlerin 

konuyla ilgili olarak uzmanlarla, ya da farklı dinleyici gruplarıyla düzenlenen etkinliklere katılmaları teşvik edilebilir. 

Bilgisayar teknolojisinin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde doğru bilgiye nasıl ulaşılacağı konusunda yeterli beceriye 

sahip olan öğretmenlerin çevrim içi programlara katılarak da kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanabilir. Bu ve benzeri 

uygulamalarla, okul yönetimi, öğretmenlerin yenilikçi çabalarını cesaretlendirebilir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için gerekli ortam ve olanaklar sağlanır.

HEDEF OY-4.2.
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• Öğretmenlerinizin toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaları için ne tür 

teşvik yöntemleri kullanıyorsunuz? Ne tür kolaylıklar sağlıyorsunuz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yenilikçi uygulamaları teşvik ediyor musunuz?

• Okulunuzda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yayınların bulunduğu bir kitap koleksiyonu var mı?

• Öğretmenlerinizin konuyla ilgili yapılabilecek çalışmalara yönelik bilgi ve deneyim sahibi olabileceği 

ortamlara girmeleri için ne tür olanaklar sağlıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

Karar alma süreçlerine öğrenci, öğretmen, veli ve diğer çalışanların dâhil edilmesi okulun daha demokratik bir ortam olmasını 

sağlayacaktır. İhtiyaç Analizi Çalışmasında belirtildiği üzere öğretmenler, bazı durumlarda kendilerinin fikirleri alınsa bile bu 

fikirlerin uygulamada dikkate alınmadığını düşünmektedir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Okul yönetimi hem öğretmenler 

hem de okulun diğer paydaşlarının okul yönetimine katılmasını sağlamak için gerekli mekanizmaları oluşturmalı ve bunu 

tüm bireylere duyurabilmelidir.

Yine İhtiyaç Analizi Çalışmasında belirtildiği gibi öğretmenler kararlara katılım konusunun cinsiyetle ilgisi olmadığını, tüm 

öğretmenler için aynı durumların söz konusu olduğunu belirtmiş olsa da, karar alma süreçlerine katılım konusunda cinsiyete 

dayalı bir ayrımcılık olduğu söylenebilir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Okul yönetiminin böyle bir problemin okullarda 

yaşanmaması için özellikle karar alma süreçlerine okulun bütün paydaşlarını dâhil etmesi ve bunu yaparken de toplumsal 

cinsiyet eşitliğini gözetmesi gerekmektedir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında öğretmenlere okul yönetiminin uygulamaları ile ilgili sorulan sorulara verilen yanıtlar 

incelendiğinde “Okulumuzda kararlar alınırken hem kadın hem erkek öğretmenlerin görüşleri alınır” ifadesinde kadın ve 

erkek öğretmenlerin yanıtlarının ortalama değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(Engin Demir ve diğerleri, 2015). Bu ifadeye kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre daha az katıldıkları görülmüştür.

Okul yönetimi, karar alma süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların cinsiyet bazında eşit 

katılımını sağlar.

Standart OY-5
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Eğitim yönetiminde karar alma süreçlerinden en etkili olanı Rasyonel Karar Alma Süreci’dir (Şişman, 2012). Bu süreçte 

bilimsel araştırma sürecinde izlenen yola benzer bir yol izlenir. Karar alma süreçlerine dair öğretmenlerin ve diğer paydaşların 

bilgilendirilmesi, uzak ve yakın hedeflerle ilgili kararlar alınırken daha sağlıklı kararlar alınmasını sağlayabilir.

Eğitimde karar süreci pek çok etmenden etkilenmektedir. Özellikle de yönetimin algılama biçimleri, duyguları, değer 

yargıları, kişilikleri, amaç ve beklentileri, geçmiş yaşantıları karar verme sürecini etkilemektedir. Fakat eğitim sürecine ilişkin 

alınacak olan kararlar olabildiğince motive edici olmalı, uzlaştırıcı ve koordine edici olmalıdır (Şişman, 2012). Bunun kolaylıkla 

sağlanabilmesi için grupla karar alma süreçleri aktif kılınmalıdır. Bu sürece öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların da 

dâhil edilerek görüşlerinin alınması, tüm paydaşların karar alma süreçlerine demokratik bir ortam sağlanarak katılabilmesi, 

bu yapılırken özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yol izlenmesi gerekmektedir.

Okul yönetimi karar alma süreçlerinde eşit sayıda erkek ve kadın katılımının sağlanmasına özen göstermelidir.

Karar alma süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların katılabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı bir karar alma mekanizması oluşturulur.

HEDEF OY-5.1.

• Okuldaki karar alma mekanizmaları okul iç dokümanlarında belirtiliyor mu?

• Okulda karar alma sürecinde kadın ve erkek eşit şekilde temsil ediliyor mu?

• Karar alma süreçlerine her iki cinsiyetten, öğretmen, öğrenci, veli ve diğer çalışanların eşit sayıda katılımını 

sağlayabiliyor musunuz?

• Karar alma süreçlerine katılımda her bireyin eşit bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerine gerekli özeni 

gösteriyor musunuz?

• Karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir dil kullanıyor musunuz?

• Karar alma süreçlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığı durumları engellemek için ne gibi önlemler 

alıyorsunuz?

Başlangıç Soruları
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• Okul çalışanlarını toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı katılım hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuyor 

musunuz?

• Okul paydaşlarını okuldaki karar alma mekanizmalarının işleyişi hakkında bilgilendiriyor musunuz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı katılımın nasıl olması gerektiğine ilişkin yönlendirici metinler, bilgi 

notları hazırlıyor musunuz?

• Toplumsal cinsiyete ilişkin katılıma yönelik kadın ve erkek tüm çalışanlarınızın konu hakkında bilgi sahibi 

olduğundan emin misiniz?

Başlangıç Soruları

Bir okul yöneticisinin, yönetim kalitesinin öğretmenlerle birlikte bütün çalışanların ortak ürünü olarak gerçekleşebileceğini 

kabul etmesi gerekmektedir (Özden,1999). Bu amaçla okul yönetimine katılımla ilgili haklar ve sorumluluklar konusunda 

öğretmen, öğrenci, veli ve diğer çalışanların farkındalık düzeylerini artırmak önemlidir. Okul yönetimine katılımı sağlamaya 

yönelik olarak, öğretmenlerin, öğrencilerin ve ailelerin katılımını teşvik eden demokratik bir okul kültürü oluşturulmalıdır 

(SIDA, 2005).

Okul yönetimine katılımın sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat edilmeli, öğretmen, veli, öğrenci ve diğer 

çalışanlar yönetime katılım ile ilgili yapılacak her çalışmanın ve bunlara ilişkin duyuruların toplumsal cinsiyet eşitliği 

çerçevesinde nasıl yapılması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Katılıma ilişkin oluşturulacak yönergelerde toplumsal 

cinsiyet eşitliği göz önüne alınmalıdır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı katılımın nasıl olacağı çalışanlar tarafından bilinir.

HEDEF OY-5.2.

Okul yönetiminin okulun işleyişi ve eğitim-öğretim uygulamaları ile ilgili olarak çalışanların görüşlerini alması, gerek daha 

iyi fikirlerin ortaya çıkması gerekse kurumsal aidiyet açısından büyük öneme sahiptir. Görüşler alınırken cinsiyetçi bir 

yaklaşım benimsenmesi, görüşleri yeterince dikkate alınmayan cinsiyet için öğrenilmiş çaresizlik ile sonuçlanabilir. Önerileri 

dikkate alınmayan çalışanlar önemsenmediklerini düşünecekleri için yeni fikirler üretmekten ve paylaşmaktan kaçınmaya 

başlayacaklardır. Eğer bir konuda görüş ve öneri istendiğinde sadece kadın veya sadece erkek çalışanlardan katılım oluyorsa, 

okul yönetiminin kadın ve erkek çalışanların görüş ve önerilerine yönelik tutum ve davranışlarını gözden geçirmesinde fayda 

vardır.

Kadın ve erkek çalışanların görüş ve önerileri eşit derecede dikkate alınır.

HEDEF OY-5.3.
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• Okul yönetimi olarak çalışanlarınızın görüş ve önerilerini eşit derecede dikkate alıyor musunuz?

• Çalışanlarınızın görüş ve önerilerini eşit derecede dikkate aldığınızı onlara hissettiriyor musunuz?

• Çalışanlarınızın görüş ve öneri belirtme sıklığını ve cinsiyete göre dağılımını belirli aralıklarla değerlendiriyor 

musunuz?

• Görüş ve öneri geliştirmeyi nasıl teşvik ediyorsunuz? Cinsiyete göre farklı uygulamalar yapıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

İhtiyaç Analizi Çalışmasında öğretmenler okul yönetiminin kendilerine verdikleri görevlendirmelerde, iş yüklerinin 

belirlenmesinde, okul müdürlüğü ve Millî Eğitim Bakanlığı birimlerinde cinsiyete yönelik bir eşitlik olmadığını, yöneticilerin 

büyük bir kısmının erkeklerden oluştuğunu, bu durumun da cinsiyet eşitliği önünde büyük bir engel olduğunu belirtmişlerdir 

(Engin Demir ve diğerleri, 2015). Bunun yanı sıra kadın öğretim gücünün eğitim hiyerarşisinin alt basamaklarında toplanması 

ve yöneticiliğe yükselme konusunda dikey ayrışım ya da cam tavan diye adlandırılan engeller, bu iş bölümünün en 

karakteristik özelliklerinden birisi olarak görülmektedir (United Nations, 2010).

Okul yöneticileri, okul içi ve dışı görevlendirmelerde kadın ve erkek öğretmenlere eşit temsil ve yetki vermelidir.  İş niteliğinin 

ve yükünün belirlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeli, yöneticilik pozisyonları için her iki cinsiyeti de eşit 

düzeyde teşvik etmelidir. 

Okul yönetimi, öğretmenlerin okul içi ve dışı görev dağılımında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 

yaklaşım benimser.

Standart OY-6

Okul yöneticisinin önemli görevlerinden biri de öğretmen ve diğer personelin görev dağılımı ve takip işlerini yürütmektir. Okul 

yönetimi okulda yürütülecek olan görevlendirmelere ilişkin listeleri hazırlarken toplumsal cinsiyet açısından eşit davranmalı, 

her öğretmenin cinsiyetlerinden bağımsız olarak, yeterlikleri göz önüne alınarak görevlendirmeler yapılmalıdır. 

Öğretmenlere cinsiyet bazında okul içinde ve dışında eşit temsil ve yetki/sorumluluk verilir.

HEDEF OY-6.1.
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• Okul yönetimi olarak çalışanlarınızın okul içinde düzenlenecek etkinliklerde cinsiyet açısından eşit temsil 

edilmesine dikkat ediyor musunuz?

• Okul dışında yapılacak görevlendirmeleri toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek mi yapıyorsunuz?

• Okul dışı toplantı, çalıştay vb. gibi çalışmalara gitmek üzere öğretmenlerinizi görevlendirirken, toplumsal 

cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeterince gözetilip gözetilmediği konusunda yılsonu istatistiklerine bakarak 

değerlendirme yapıyor ve bir sonraki yılın planlamasında dikkate alıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Yapılan çalışmalara göre kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla okul yöneticilerinin uygulamalarında daha 

fazla kayırmacılık yaptıklarını düşünmektedir (Polat, 2007; Erdem ve Meriç, 2013). Okul yönetimi, eğitim hizmetlerinin 

yürütülmesinde öğretmenler arasında eşitlik, tarafsızlık ve liyakat ilkelerine riayet etmeli ve herhangi bir ayrım gözetmemelidir 

(MEB, 2015). İhtiyaç Analizi Çalışmasında (Engin Demir ve diğerleri, 2015), öğretmenler kadın ve erkek öğretmenlere verilen 

işlerin cinsiyete göre farklılaştığını, erkek öğretmenler cinsiyetlerinden dolayı daha güç işlerin, daha yaramaz sınıfların, 

zor nöbet yerlerinin (yemekhane, ya da kantinin olduğu kat, bahçe nöbetleri vb.) kendilerine verildiğini söylemişlerdir. 

Buna karşılık kadın öğretmenlere daha çok etkinlik organizasyonu gibi işlerin verildiğini ve erkek öğretmenlerin bazı işleri 

yapmaktan kaçınarak kadın öğretmenlere yüklediği belirtilmiştir. Okul yönetimi bu gibi cinsiyetçi uygulamalardan uzak bir 

yönetim anlayışı geliştirmeli, görevlendirmelerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmelidir.

Okul yönetimi, öğretmenlerin ders saatleri, sınıf dağıtımı planlaması, derse giriş çıkış saatleri, nöbet çizelgeleri gibi görevler 

verirken toplumsal cinsiyet eşitliğini göz önüne alarak vermelidir ve verilen görevlere yönelik çalışanlar eşit bir görev dağılımı 

yapıldığını düşünmelidir.

İşin niteliği ve iş yükünün belirlenmesinde kadın ve erkek öğretmenler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilir.

HEDEF OY-6.2.

• Okul yönetimi olarak çalışanlarınıza verdiğiniz görevlerde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz?

• Çalışanlarınıza verilecek görevlerin belirlenmesinde cinsiyet bağlamında ihtiyaç ve ilgileri dikkate alıyor 

musunuz?

• Ders yükü, sınıf ve derslerin eşit dağıtımını cinsiyet eşitliğine uygun olarak mı yapıyorsunuz?

• Personele verilen görevlerin liyakat ilkelerine ve cinsiyet eşitliğine uygunluğunu kontrol ediyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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• Müdürlük, müdür yardımcılıkları ve diğer pozisyonlar için toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde çalışanlarınızı 

teşvik ediyor musunuz?

• Kadın ve erkek yöneticilerin ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik ortam düzenlemesi yapıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

MEB 2007-2008 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, il millî eğitim müdürleri arasında tek bir kadın bulunmaktadır. İlçe 

millî eğitim müdürlerinin % 99,4’ü erkektir. İl ve ilçelerdeki şube müdürlerinin % 96’sı erkektir. Türkiye genelindeki okul 

müdürleri arasında erkek oranı % 91 dolayındadır. Üstelik kadın yönetici atamalarının tümüne yakınının okul öncesine ve 

kız meslek liselerine yapıldığı görülmektedir. Okul yönetimi pozisyonlarında kadın sayısının artırılması önemli bir konudur. 

Ancak, sadece birkaç ülke bu konuda çözüm üretmek için girişimde bulunmaktadır (EURYDICE, 2010).

Uluslararası alanda sık rastlanan bir model olan, okul müdürünün erkek, yardımcısının kadın olması uygulaması bile Türkiye 

için geçerli değildir; erkek müdür yardımcılarının oranı da erkek müdür oranlarıyla uyumludur (TÜSİAD, 2008). MEB 

teşkilatında yer alan kadın yönetici sayısını artırmak ve bu konuda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak durumundadır. 

Bunun yanı sıra okul yönetiminin de yöneticilik pozisyonları için gereken şartları taşıyan kadın ve erkek öğretmenleri ayrım 

gözetmeksizin eşit düzeyde teşvik etmesi gerekmektedir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında (Engin Demir ve diğerleri, 2015) öğretmenlerin çok büyük bir çoğunluğu okullarda ve Millî Eğitim 

Bakanlığı birimlerinde yönetim kademelerinde kadınların olmadığını ifade etmiş ve bunu olumsuz bir durum olarak tarif 

etmişlerdir. Özellikle kadın öğretmenler bu konuya daha fazla değinmişlerdir. Karar mekanizmalarında kadınların olmaması 

durumunu açıklarken kullanılan bazı argümanlar (kadının aile içinde yüklendiği diğer sorumluluklar vb. ) cinsiyetçi öğeleri 

barındırarak, sorunun asıl nedenlerini görünmez kılmış ve sorumluluğu yine kadınların sırtına yüklemiştir. Aynı raporda 

kadın öğretmenler idareci olabilmek için mevcut yönetime yakın olunması gerektiğini belirtmişlerdir.

Yöneticilik pozisyonları için kadın ve erkek öğretmenler eşit düzeyde teşvik edilir.

HEDEF OY-6.3.
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• Kadın ve erkek bireylerin liderlik özelliklerini geliştirebilmeleri için uygun fırsatlar yaratıyor musunuz?

• Kadın ve erkek çalışanlarınıza liderlik özelliklerini geliştirecek görevler veriyor musunuz?

• Çalışanlarınızın liderlik becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler planlıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Cinsiyet ve liderlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara bakıldığında, kadın ve erkek liderler arasında bazı davranış 

farklılıkları olmasına rağmen kadın liderlerin, kişiler arası ilişkilere ve örgütün amaçlarına erkeklere oranla daha fazla vurgu 

yaptığını ortaya koymuştur (Eagly ve Johnson, 1990 Akt. Turan ve Ebiçlioğlu, 2002). Fakat okul yönetiminde kadın oranının 

düşük olması, yönetimde erkek egemen bir yapının olduğu ve uygulandığı anlamına gelmektedir (Turan ve Ebiçlioğlu, 2002). 

Bu açıdan bakıldığında kadın öğretmenler liderlik özelliklerini geliştirmede erkeklere göre daha dezavantajlıdır.

Okullarda veya diğer MEB birimlerinde yönetici pozisyonlarında bulunanların çok büyük çoğunluğunun erkek olması, 

cinsiyetçi bakış açısı ve bütün kuralların ve çalışma ortamlarının erkeklere göre düzenlenmiş olmasının kadınların yönetici 

pozisyonuna talip olmamasının asıl nedeni olduğu görülmektedir. Bu durumda “görünmez engel” kadınların okullarda 

yönetici olmak istememelerinin önemli nedenlerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır (Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Okul yöneticileri idari işler, kurul ve komisyonlarda sorumluluklar, zümre başkanlığı vb. görevlerle kadın ve erkek 

öğretmenlerin liderlik becerilerini geliştirmelerine olanak vermelidir.

Kadın ve erkek öğretmenlere liderlik becerilerini kullanmaları için eşit fırsat verilir.

HEDEF OY-6.4.

Okul yönetimi çalışanlarının performanslarını liyakate dayalı olarak yapılan işin niteliği göz önüne alınarak eşitlik temelinde 

yapmalıdır. Okul yönetimi görevlendirmelerde ve değerlendirme süreçlerinde cinsiyet eşitliğini gözetmelidir. İhtiyaç Analizi 

Çalışması okul yönetiminin uygulamalarında ve görevlendirmelerinde eşitliğe dikkat edip etmediği konusunda belirgin bir 

farklılık gözlenmemekle beraber özellikle öğretmenlerin bu soruyu değerlendirmede kararsız olduklarını ortaya koymuştur 

(Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Okul yönetimi, görevlere ilişkin performans değerlendirmesi yapılırken yanlılık olmamasına dikkat etmeli, erkek ve kadın 

çalışanları eşit düzeyde takdir etmeli ve ödüllendirmeli, özellikle de değerlendirme yaparken kullanılan dilin toplumsal 

cinsiyet eşitliğine uygun olmasına özen göstermelidir.

Okul yönetimi çalışanların performanslarını cinsiyetlerinden bağımsız değerlendirir.

Standart OY-7
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• Okulunuzda çalışanları nasıl ödüllendiriyorsunuz?

• Okul yönetimi olarak ödül alan personelin cinsiyete göre dağılımına bakıyor musunuz?

• Kadın ve erkek personel ödüllendirilirken kullanılan dilin cinsiyete ilişkin kalıpyargılardan uzak olmasına 

dikkat ediyor musunuz?

• Personelinizi takdir ederken toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Okul yönetiminin çalışanları yaptıkları başarılı işlerden ötürü takdir edip ödüllendirmesi, kişilerin işlerine bağlılığını ve 

uyumunu artırıcı bir etkiye sahiptir. Yöneticinin sahip olduğu en güçlü motive edici araç “takdir”dir. Teşekkür ve beğeni 

ifade eden sözcükler, motivasyonu sağlama bakımından etkilidir. Biçimsel takdir ve tanıma sistemleri çalışanların katkılarına 

değer verildiği mesajını taşımaktadır. Bu sayede çalışanların performansı yapıcı geri bildirimlerle desteklenir.

Çoğu çalışan, resmi anlamda daha sık değerlendirilmek yerine daha sık ve sürekli olarak resmi olmayan bir yaklaşımla, günlük 

ilişkiler içinde veya rahat bir sosyal ortamda geri bildirim almayı ve takdir edilmeyi tercih etmektedir (Barutçugil, 2002). 

Okul yönetimi, çalışanları cinsiyetlerini dikkate almadan eşit derecede takdir edip ödüllendirmelidir. 2508 sayılı Tebliğler 

Dergisinde belirtildiği üzere okul müdürünün görevlerinden birisi de görevini başarı ile yürüten personeli ödüllendirerek 

işine motive olmasını sağlamaktır. Okul yönetimi personelini en uygun şekilde ödüllendirebilmeli ve bunu yaparken cinsiyet 

ayrımcılığından uzak bir tutum sergilemelidir. Çalışan personelin yaptığı işe göre ödüllendirilmesi önemlidir. Ödüllendirme 

yapılmadan önce verilecek ödülün ne olması gerektiği ile ilgili diğer personelin görüşü alınabilir. Takdir ifadelerinde ve 

ödüllerde cinsiyetçi olmamaya özen gösterilmesinde yarar vardır.

Performans, bir işi yapan bir bireyin, bir grubun, bir birimin ya da örgütün o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye 

varabildiğinin başka bir deyişle neyi sağlayabildiğinin nicel ve nitel olarak anlatımıdır (Baş, 1999). Okul yönetimi çalışanların 

performanslarını değerlendirirken cinsiyet ayrımına yol açan bir etken olmamalıdır. Kişilerin görev ve sorumluluklarına 

uygun olarak neler yapabildikleri ve yapamadıklarının belirlenmesi temel olmalıdır. Yapılan çalışmalarda (Aktan, 2000; 

Erdoğan, 2000) performans değerlendirmede yansızlık ile ilgili olarak aşağıda verilen kriterlerin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir:

Kadın ve erkek öğretmenlerin başarıları eşit düzeyde takdir edilir.

Performans değerlendirmede yanlılık olup olmadığı gözden geçirilir.

HEDEF OY-7.1.

HEDEF OY-7.2.
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• Değerlendirme kriterlerinin objektif ve ölçülebilir olması,

• Kriterlerin yapılan işle ilgili olması,

• Çalışanların performans değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu önceden bilmeleri,

• Performans değerlendirme formlarında eğer bir puanlama yer alıyorsa bu puanların dağılımında da yine objektifliğin 

esas alınması.

Okul yönetimleri performans değerlendirme ile ilgili olarak cinsiyetten bağımsız, objektif kriterler belirleyip kişilerin 

performanslarını değerlendirmede bunları esas alarak eşitlik ilkesini hayata geçirebilirler.

• Okulunuzda performans değerlendirmeye yönelik objektif kriterler var mı?

• Değerlendirme yaparken, kriterlerin yapılacak işle doğrudan ilgili olup olmadığını sorguluyor musunuz?

• Okulunuzda çalışanların değerlendirme kriterleri hakkında bilgileri var mı?

• Değerlendirmeyi yaparken toplumsal cinsiyet kalıpyargıları sizi etkiliyor mu?

• Yaptığınız her değerlendirmenin performansı daha da geliştirmeye yönelik olduğundan emin olabiliyor 

musunuz?

Başlangıç Soruları

Değerlendirmenin asıl amaçlarından biri, çalışanın iş başarıları konusunda bilgilendirilmesi, geri bildirim almasına olan 

gereksinimini karşılamaktır. Geribildirim, kişinin yaptıklarını geliştirebilmesi için destek olmak üzere katkı sağlar. İnsanın 

psikolojik gereksinimleri arasında önemli bir yer tutan bu bilgilenme, kişinin kendisine güvenmesine, kendisini geliştirmesine, 

çalışmalarında değişiklik yapmasına yol açacaktır. Değerlendirmeye ilişkin asıl olan elde edilen sonuçların kullanılabilir 

olmasıdır (Fındıkçı, 2001).

Bireyler değerlendirme yaparken kullandıkları ifadelerde cinsiyete dayalı atasözü, deyim veya çeşitli kavramları kullanmaktan 

kaçınmalıdır. Örneğin, kızlık soyadı, insanoğlu, sözünün eri, karı gibi ağlama, kızını dövmeyen dizini döver vb. deyim, atasözü 

veya kavramlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığını yeniden üreten sözlerdir (KASFAD, 2015). Bunun yanı sıra değerlendirme 

paylaşımına cinsiyetçi kalıpyargılarla yaklaşılması değerlendirmeyi ve geribildirim verilen kişiyi olumsuz etkileyebilecektir. 

Bu nedenle sürece ilişkin değerlendirme sonuçları çalışanlar ile paylaşılırken okul yönetiminin cinsiyete duyarlı, aşağılayıcı ve 

yargılayıcı olmayan, teşvik edici, eşitlikçi bir dil kullanması önemlidir. Bu amaçla okul yönetimi dildeki cinsiyetçiliğin farkına 

varılması ve toplumsal cinsiyete duyarlı dil kullanılması için her türlü çabayı desteklemelidir.

Değerlendirme sonuçlarının değerlendirilen kişiyle paylaşımında toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır.

HEDEF OY-7.3.
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• Değerlendirmede kullandığınız ifadeleri seçerken cinsiyet eşitliğine yönelik gerekli özeni gösteriyor 

musunuz?

• Değerlendirme sonuçlarını cinsiyete ilişkin kalıpyargılardan uzak bir biçimde çalışanlarınıza duyurabiliyor 

musunuz?

• Değerlendirmede nasıl bir dil kullanılması gerektiği konusunda kadın ve erkek çalışanların görüşlerini 

aldınız mı?

Başlangıç Soruları

Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, vb. hiçbir ayrım yapılmaz.

HEDEF OY-8.1.

Yapılan araştırmalar pek çok ülkede velileri toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bilgilendirecek etkinliklerin olmadığını, 

varsa da yetersiz olduğunu göstermektedir. Polonya’da yapılan bir araştırmaya göre, öğretmenlerle aileler arasındaki ilişki 

Polonya’da önemli bir sorundur, öğretmenler ailelerle çocuk yetiştirmeyi destekleyebilecek etkili ilişkileri kuramamaktadırlar. 

Özellikle de, öğretmenler cinsiyet eşitliği konusunda eğitim almadıklarından bu konuda ailelere gerekli tavsiyeleri verecek 

konumda değildirler (Lalak, 2008 Akt. EURYDICE, 2010). Belçika, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde ise konuyla ilgili daha 

duyarlı bir yol izlenmektedir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında velilerle işbirliği konusunda belirtilen önerilerden birisi şu şekildedir: Araştırmalar toplumsal 

cinsiyet rolleri konusunda geleneksel görüşü benimseyen velilerin, özellikle kız çocuklarının eğitimine çok fazla önem 

vermediklerini göstermektedir. Bu nedenle velilerin bu konulardaki farkındalıklarının artırılması için okul-toplum işbirliği 

çerçevesinde seminerler düzenlenmeli, veli katılımı programları ile okul uygulamalarından haberdar olmaları sağlanmalıdır 

(Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Okul yönetimi toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için veliler ile işbirliği yapmalıdır. Okul yönetimi öncelikle veliler 

arasında ırk, din, dil, cinsiyet açısından hiçbir ayrımın yapılmadığı bir ortamı oluşturmak durumundadır. Velilere yönelik 

cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri düzenlemeli, cinsiyete dayalı şiddet, nedenleri ve sonuçları hakkında 

velileri bilgilendirmelidir.

Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek için velilerle 

işbirliği yapar.

Standart OY-8
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• Okul yönetimi olarak hiçbir velinin ayrımcılığa maruz kalmamasına yönelik önemler alıyor musunuz?

• Veli veya okul-aile birliği toplantılarına katılacak olan bireylerin dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, vb. farklılıklarının 

dikkate alınmamasına yönelik gerekli düzenlemeleri ve bilgilendirmeleri yapıyor musunuz?

• Velilerin katıldığı toplantılarda kullanılan dilin saygı ve sosyal kabule dayalı olmasına, herhangi bir ayrımcılık 

ifadesi kullanılmamasına yönelik tedbirleri alıyor musunuz?

• Okul yönetimi süreçlerinde veliler açısından bütün farklılıkların eşit temsil edilmesine dikkat ediyor 

musunuz?

• Velilerin kendi aralarında eşitliğe dayalı bir ortam oluşturmaları için önlemler alıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve Anayasa ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımına izin vermemektedir. MEB 

yayınladığı bir genelge ile ‘’Okul yöneticileri; … Öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında ırk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi 

görüş ve aile statüsüne dayalı ayrımcılık yapmaz. Öğretmenler, öğrenciler ve velilerin okulda yaşanan sorunları açık bir 

şekilde ifade etmesine imkân verir, sorunlara çözüm üretme konusunda gayret gösterir. Öğrencilerin eğitim ve öğretimiyle 

ilgili olarak velilerle olumlu ve sürekli iletişim kurar” hatırlatması yapmıştır (MEB, 2015)

Okul yönetiminin veliler arasında herhangi bir ayrım gözetmemesi, okulda saygı, işbirliği, katılımcılık, hoşgörü ve güvene 

dayalı bir iklimin olması, insan haklarına olan duyarlılığın da bir göstergesi olarak yorumlanabilir (Karaman Kepenekci, 1999). 

Okulda demokratik ve insan haklarına dayalı, veliler arasında hiçbir ayrım gözetmeyen bir ortam, okul iklimini ve başarısını 

da olumlu yönde etkileyecektir.

Okulun en önemli paydaşlarından biri velilerdir. Okullardan beklenen ev ortamında da ebeveynlik yeterliklerini geliştirmeye 

yönelik çalışmalar yapmak, velilerin çeşitli etkinliklere katılmasını sağlamaktır (Şişman, 2012). Okul yönetimi ‘’eğitim ailede 

başlar’’ ilkesini esas alarak, okullarda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik bilgilendirici etkinlikler düzenlenmelidir. Konu 

hakkında bilgilendirilen veliler çocukları için de olumlu örnekler olabileceklerdir.

Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve etkilerinin neler olduğu konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

HEDEF OY-8.2.

• Velileri toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirecek etkinlikler yapıyor musunuz?

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yapılan etkinliklere kadın ve erkek bütün velileri dâhil edebiliyor 

musunuz?

Başlangıç Soruları
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• Cinsiyete dayalı şiddet ve sonuçlarına yönelik velileri bilgilendirici etkinlik planlıyor musunuz?

• Aile içi şiddet ve okulda ortaya çıkacak cinsiyete dayalı şiddet olaylarının öğrenci üzerinde oluşturacak 

etkileri konusunda velilere gerekli bilgilendirme faaliyetlerini yapıyor musunuz?

• Ailede cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için çalışmalar yapıyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Cinsiyete dayalı şiddet, bir kişiye cinsiyetine dayalı olarak yönlendirilmiş şiddet olarak tanımlanmaktadır. Bu tür eylemler 

fiziksel, zihinsel ya da cinsel zarar ya da ıstırap veren; tehdit etme, zorlama veya farklı şekillerde özgürlükten mahrum 

bırakma gibi davranışları kapsamaktadır (UNHCR, 2007). Cinsiyete dayalı şiddetin başta fiziksel şiddete bağlı olan 

rahatsızlıklar ve ruhsal bozukluklar olmak üzere pek çok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Toplumda cinsiyete yönelik şiddeti 

ortadan kaldırmaya yönelik en etkili önlem ise eğitimdir ve toplumsal bilincin artırılmasıdır.

Yapılan araştırmalarda, okul ortamında şiddet ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konulmuş, cinsiyete 

dayalı şiddet ve istismara uğrayan öğrencilerde okuldan uzaklaşma, okul ortamına güvensizlik, içine kapanıklık, depresyon, 

gerginlik, bağımlı kişilik geliştirme, öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı vb. olumsuz etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür 

(Eliot ve Peterson, 1993 Akt. Tıraşçı ve Gören, 2007). Bu nedenle, okul yönetimi, velilere yönelik cinsiyete dayalı şiddet, 

nedenleri, etkileri ve nasıl önleneceği konularında seminer, konferans, ev ziyaretleri gibi etkinlikler düzenleyerek gerekli 

bilgilendirme faaliyetlerini yürütmelidir. 

Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği 

konusunda bilgilendirilir.

HEDEF OY-8.3.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında okul ortamı ile ilgili olarak elde edilen bulgular çoğu okullarda hem kız hem erkek öğrencilerin 

çoğunun okul yolunu pek güvenli bulmadıklarını göstermektedir (Engin Demir ve diğerleri, 2015). Öğrencilerin okullarına 

gelip giderken tedirgin olduğu ve bu tedirginliğin kız öğrenciler tarafından daha fazla dile getirildiği gözlenmiştir. Okul yolunun 

güvenliği ile ilgili olarak okul servislerinin de güvenlik konusunda zaman zaman zaafları olduğu bildirilmektedir.  Bunun 

yanı sıra veliler, okul çevresi ve okul yolunun güvenliği konusunda okulun merkezden uzakta bulunması, okul çevresinde 

yapılaşmanın az olması, okulun çok merkezi yerde bulunması, okul çevresinde trafiğin yoğun olması, okul mevcudunun 

kalabalık olması ve ilkokulun, ortaokul ve lisenin hemen yanında olması gibi faktörler risk olarak dile getirilmiştir(Engin 

Demir ve diğerleri, 2015).

Okul yönetimi, okul ve çevresinin güvenliğini sağlarken toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçları dikkate alır.

Standart OY-9
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Okul yönetiminin toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak bireysel düzeyde ve grup düzeyinde acil ve riskli durumlar için önleyici ve 

iyileştirici tedbirler alması öğrencilerin ve çalışanların güvenliği açısından çok önemlidir. Bu nedenle okul yönetimi, bireysel 

düzeyde, okul temelli sosyal gelişim programları, yaşam becerileri eğitimi, empati eğitimi, çatışma çözme becerileri eğitimi, 

öfke yönetimi eğitimi, problem çözme becerileri eğitimi, iletişim becerileri eğitimi vb. sosyal beceri öğretimine yönelik 

okul temelli önleyici programlar hazırlayabilir. Bu programlarda akran eğitimlerinden de yararlanılabilir. Aynı amaçla grup 

düzeyinde ise, ev ziyaretleri ve aile eğitimleri düzenlenebilir. Gerekirse, acil durumlarda davranış bozukluğu gösteren öğrenci 

ve yetişkinler için okul dışından profesyonel uzman desteği alacak şekilde planlamalar yapılabilir.

Okul yönetimi acil ve riskli durumlar için neler yapılabileceğini rehber öğretmenler, öğretmenler, okul aile birliği üyeleri, 

rehberlik araştırıma merkezleri ve veliler ile görüşmeler yaparak hazırlar. Şiddetin önlenmesi ve kişilerin korunmasının 

sağlanması için farkındalık çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerin destek 

hizmetlerinden haberdar olması ve bunlardan yararlanmasının sağlanması okul yönetimlerinin görevleri arasındadır.

Okulun toplumsal cinsiyet ile ilgili acil ve riskli durumlar için geliştirilmiş önleme ve iyileştirme programları vardır. 

HEDEF OY-9.1.

Okul yönetimi okul ve çevresinde güvenliği sağlarken toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, okul 

veya çevresinde ortaya çıkabilecek acil durumlar, riskler, okula güvenli ulaşım için gerekli önlemleri almalıdır. Konuyla ilgili 

olarak güvenlik birimleri ve veliler ile işbirliği içinde olunmalı ve konuyla ilgili tarafların düşünceleri ve çözüm sürecinde 

katkıları alınmalıdır.

• Cinsiyete dayalı şiddet içeren eylemleri engelleyecek planlamalarınız var mı?

• Okulun rehberlik hizmetleri ve rehberlik araştırma merkezleri ile işbirliğiniz şiddetin önlenmesinde 

okulunuza destek oluyor mu?

• Okulun tüm paydaşları acil durumlarda neler yapacağına dair bilgi sahibi mi? Yapılacakları yeterli buluyorlar 

mı?

• Cinsel istismar veya saldırıya maruz kalmış bireylerle ilgili olarak yasal yükümlülükleriniz olduğunu biliyor 

musunuz?

• Okulunuzda yaşanan cinsiyet temelli şiddet vakaları yasal yükümlülükler doğrultusunda bildiriliyor ve 

süreçleri izleniyor mu? Okulunuzda şiddeti ve zorbalığı önleme ve iyileştirme programlarında yeterli uzman 

ekibiniz var mı?

• Toplumsal cinsiyet ile ilgili acil ve riskli durumlar için ilgili kurumlarla işbirliği yapıyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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• Çocukların oyun oynarken kendi aralarında cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmaları veya şiddet 

görmeleri söz konusu olabilir. Çocukların ve nöbetçi öğretmenlerin bu konuda duyarlı olmalarını 

sağlayabiliyor musunuz?

• Okul dışından herhangi bir bireyin öğrenciler, çalışanlar veya velilere yönelik sözlü veya fiili saldırıları 

karşısında okulda güvenlik birimi var mı? Gerektiğinde emniyet birimleriyle işbirliği yapılıyor mu?

• Okulda öğretmen nöbet programı gerektiğinde acil müdahaleyi sağlayacak nitelikte mi?

• Okuldaki alanlar yeteri kadar aydınlatılmış mı?

• Okulda kadın erkek tüm bireylerin kendilerini güvende hissedebilecekleri şiddetten arınmış, barışçıl bir 

ortam sağlanabiliyor mu?

Başlangıç Soruları

Okul yönetimi, okul bahçesi, spor salonu, kantin, öğretmenler odası, derslikler gibi açık ve kapalı ortamlarda toplumsal 

cinsiyet eşitliğine dayalı gerekli önlemleri almalı, personel, veli ve öğrencilerin bu ortamlarda kendilerini güvende hissetmeleri 

önündeki engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır.

Okul yönetimi, okulun kapalı ve açık mekânlarında toplumsal cinsiyete yönelik yaşanan problemlere ilişkin okulun tüm 

paydaşları ile görüşerek bir ihtiyaç analizi yapmalı ve alınacak önlemleri planlamalı, gerçekleştirmeli ve tüm paydaşlara 

duyurmalıdır.

Okul yönetimi, sözlü veya fiziksel saldırılar ve tehditler olmadan güvenli bir ortam sağlamakla yükümlüdür. Çalışanların, 

öğrencilerin ve velilerin okula güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak gerekli önlemleri almaları eğitimin aksamadan 

yürütülebilmesi için çok önemlidir. Okul yönetimi, çevrede ortaya çıkabilecek cinsiyete yönelik şiddet olaylarına karşı 

bireyleri duyarlı olmaları konusunda çalışmalar yapmalı ve olumsuz durumların ortaya çıkmaması için gerekli önlemleri 

almalıdır. Özellikle de öğrenciler ve öğretmenlerin kullandığı okul servislerinde cinsiyete dayalı şiddet yaşanmaması için 

servis görevlileri bilgilendirilmeli ve gerekli önlemleri alabilecek şekilde eğitilmelidir. Ayrıca, kişilerin kendi güvenlikleri için 

dikkat edecekleri konular ve okul yönetimi tarafından alınan önlemler paylaşılmalı, gerektiği durumlarda kimden, nasıl 

yardım alacakları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.

Okulun açık ve kapalı mekânlarında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çocukların, çalışanların ve velilerin kendilerini 

güvende hissetmeleri için gerekli önlemler alınır.

Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrenci, çalışan ve velilerin okula güvenli bir şekilde ulaşması sağlanır.

HEDEF OY-9.2.

HEDEF OY-9.3.
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• Okula ulaşımla ilgili acil durumlarda bağlantı kurulacak kişiler ve öncelikler tüm ilgililer tarafından biliniyor 

mu?

• Cinsiyet ayrımı olmadan bütün bireylerin okula güvenli bir şekilde ulaşmaları için gerekli önlemleri alıyor 

musunuz? Örneğin, yollar aydınlatılmış mı? 

• Servis şoförleri toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocukların güvenliği konularında eğitim almış mı?

• Servis şirketinin MEB Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uyup uymadığını ne 

sıklıkla kontrol ediyorsunuz?

• Okula gidiş ve dönüş yolunda öğrencilerin herhangi bir ayrımcılık, şiddet veya cinsel taciz görme riskleri var 

mı? Varsa, bu konuda ne tür tedbirler alıyorsunuz?

Başlangıç Soruları

Okul yönetimi, cinsiyet temelli şiddeti önlemek için neler yapılabileceğine dair, başta okulun güvenlik görevlileri ve veliler 

olmak üzere valilik, belediye, sağlık kurumları, güvelik birimleri, sivil toplum örgütleri ve diğer özel ve resmi kurum ve 

kuruluşlar ile planlı bir işbirliği içinde olmalıdır. Aile ya da okul ortamında ortaya çıkan şiddetin başta şiddete maruz kalan 

kişiler olmak üzere çocuklar üzerindeki etkisi ve bu tür olumsuz durumları ortadan kaldırmak üzere neler yapılabileceği 

ile ilgili olarak uzman kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması çok önemlidir. Bunun için öncelikle neyin şiddet olduğu, 

nasıl önlenebileceği konularında farkındalık yaratılması ve gerekli destek mekanizmalarının tanıtılması gerekmektedir. 

Unutulmamalıdır; şiddetin önlenmesi ve şiddete maruz kalanlara hizmet sunulması çok yönlü müdahaleyi gerektirir.

Güvenlik görevlileri, veliler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla cinsiyet temelli şiddeti önlemek üzere düzenli işbirliği 

yapılır.

HEDEF OY-9.4.

• Okul yönetimi olarak cinsiyet temelli şiddeti önlemek için kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğine giriyor 

musunuz?

• Cinsiyet temelli şiddeti önlemek için velilerle düzenli işbirliği içinde bulunuyor musunuz?

Başlangıç Soruları
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Okul binalarının ve açık alanların kullanımı okulun eğitim felsefesinin bir yansımasıdır. Başka bir deyişle, bir okulun 

koridorlarına, bahçesine, dersliklerine, öğretmenler odalarına, müdür odasına, yemekhanesine ve tuvaletlerine bakarak 

okulun eğitim- öğretim anlayışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin okul ortamında en kolay 

gözlemlenebilir yansıması da okulun fiziki kapasitesinin cinsiyet boyutunda nasıl değerlendirildiğidir. Örneğin, okul 

bahçesinin kız ve erkek öğrencilerin ilgi alanlarına göre tasarlanması, koridorlarda kullanılan görsellerde cinsiyetçi bir 

yaklaşım benimsenmemesi, okul panolarında sergilenen önemli kişilerin seçiminde cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi, kadın 

ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânlarından eşit düzeyde faydalanabilmesi, tuvaletlerin cinsiyet bazında ihtiyaçları 

karşılayabilmesi, okul yönetiminin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin yaklaşımıyla ilişkilidir.

İhtiyaç Analizi Çalışmasında öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların çoğunda, özellikle kız öğrencilerin beden eğitimi 

dersleri için rahatça kullanabilecekleri soyunma odalarının olmadığını, bu amaçla sınıfların kullanıldığını belirtmektedir.  Okul 

bahçesinin ve spor alanlarının kullanımı konusunda elde edilen nitel veriler oyun alanları, okul bahçesi ve spor yapılabilecek 

alanların kullanımında kız-erkek öğrenci ayrımının oldukça net olduğunu göstermektedir. Bulgulardan bahçenin kullanımında 

kız öğrencilerin biraz daha dezavantajlı oldukları sonucuna varmak mümkündür. Zira daha çok fiziksel etkinliklerle vakit 

geçirmeyi tercih eden erkek öğrenciler bahçeyi özellikle futbol oynamak için kullanmakta ve özellikle bu etkinliklere 

katılmayan kız öğrenciler için bahçede sınırlı alan kalmaktadır. (Engin Demir ve diğerleri, 2015).

Çalışmada, olanakların sınırlılığı nedeniyle kız ve erkek öğrencilerin kantin ve yemekhaneleri farklı zamanlarda kullanması 

veya kız veya erkek öğrencilerin ayrı ayrı sıraya girmesi gibi uygulamalara rastlandığı belirtilmiştir (Engin Demir ve diğerleri, 

2015).

Yine, öğretmenler okul ortamında kendilerine sunulan fiziksel olanaklardan genellikle memnun görünmekle beraber, 

okulda özellikle tuvalet koşulları ve öğretmenler odasının kullanımı ile ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Kadın 

öğretmenlerle erkek öğretmenlerin ders aralarında oturmak için farklı odaları kullandıkları, ya da aynı odayı kullansalar da 

birbirilerinden bir ölçüde ayrı oturdukları, öğretmenler odasını aynı şekilde kullanmadıkları gözlenmiştir. Bu durum kadın 

ve erkeklerin ilgi alanlarının farklılığı ve hem cinsleri ile rahat iletişim kurabilmesi ile açıklanmıştır. (Engin Demir ve diğerleri, 

2015).

Okul yönetimi, binaların kullanımında, ortamların düzenlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

Standart OY-10
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• Kız ve erkek öğrencilerin ders dışı saatlerde zamanlarını okulun hangi bölümlerinde geçirdiğini gözlemliyor 

musunuz?

• Ortak yaşam alanlarını tasarlarken kız ve erkek öğrencilerinizin görüşlerine başvuruyor musunuz?

• Kız ve erkek öğrencilerinizin ortak yaşam alanları ile ilgili görüşlerini eşit derecede dikkate alıyor musunuz?

• Kız ve erkek öğrencilerin taleplerini değerlendirdikten sonra gerçekleştirilemeyecek talepleri ve 

gerekçelerini öğrencilerinizle paylaşıyor musunuz?

• Okul yönetimi olarak kantini kullanma zamanlarında kız ve erkek öğrencilerin davranışlarını toplumsal 

cinsiyet eşitliğine uygunlukları bakımından gözlemliyor musunuz?

• Kantin kız ve erkek öğrencilerin tercih ettikleri ortak yaşam alanlarına yaklaşık olarak aynı mesafede midir?

• Kantin bölgesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir düzen sağlamak üzere nöbetçi öğretmen 

görevlendiriyor musunuz?

Başlangıç Soruları

Özellikle ders dışı saatlerde öğrencilerin çoğunlukla zaman geçirdiği alanlar okul koridorları, spor alanları, okul bahçesi, okul 

yemekhanesi ve kantindir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir okulda bu alanlar kız ve erkek öğrencilerin ilgi alanları 

dikkate alınarak tasarlanır. Eğer ders dışı saatlerde öğrenciler daha çok sınıflarında zaman geçiriyorlarsa, bu, durumun 

ortak yaşam alanlarının yeterliliği açısından değerlendirilmesi için yeterli bir sebeptir. Bu tür ortak yaşam alanlarının kız ve 

erkek öğrencilerin görüş ve önerileri alınarak oluşturulması ve geliştirilmesi önerilmektedir. Bunun için okul öğrenci meclisi 

harekete geçirilebilir veya anket, dilek kutusu vb. yöntemlerle düzenli olarak ortak yaşam alanları ile ilgili tüm öğrencilerin 

görüşleri alınabilir.

Örneğin, kantin ve yemekhane kız ve erkek öğrencilerin tercih ettikleri ortak yaşam alanlarına yakın olmalıdır. Kız ve erkek 

öğrencilerin bu yerlerden eşit şekilde faydalanmaları için alınabilecek en etkili tedbir, öğrencilerde sıraya girme alışkanlığının 

geliştirilmesidir.

Okul koridorları, spor alanları, okul bahçesi ve kantin vb. kız ve erkek öğrencilerin ortak ve eşit olarak 

yararlanabilecekleri şekilde tasarlanır.

HEDEF OY-10.1.



98 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

• Okulun iç ve dış mekânlarında kullanılan görselleri belirlerken kız ve erkek öğrencilerin gelişim özelliklerini 

dikkate alıyor musunuz?

• Okulun iç ve dış mekânlarında kullandığınız görseller toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kavratılmasını destekler 

nitelikte mi?

• Okul duvarlarında ve panolarda sergilenen önemli kişilerin ne kadarı kadın, ne kadarı erkek?

Başlangıç Soruları

Öğretmenlerin dinlenme mekânları birbirleri ile sosyal paylaşımlarda bulunmaları, birlikte derslerine hazırlanmaları, 

öğrencileri ile ilgili görüş alışverişi yapmaları, bireysel çalışmalar yapmaları, kendilerine az da olsa zaman ayırmaları ve 

dinlenmeleri açısından önemli mekânlardır. Her ne kadar son zamanlardaki eğilim öğretmenlerin daha küçük gruplar 

halinde kullanabilecekleri zümre öğretmen odalarının oluşturulması olsa da, okulların fiziki koşulları bu uygulamaya her 

zaman izin vermemektedir.

Dinlenme zamanlarında tüm öğretmenlerin kendilerini rahat hissedecekleri alanlar yaratılması okul yönetiminin görevleri 

arasındadır. Öncelikle dinlenmek ve bir sonraki derse hazırlanmak için öğretmenlere yetecek büyüklüklerde mekânlar 

ayrılması gerekmektedir. Daha sonra, bu mekânlar öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmalı, kadın ve erkek 

öğretmenlerin talepleri eşit derecede dikkate alınmalıdır. Aynı yaklaşım kapalı mekânlar kadar öğretmenlere ayrılan açık 

alanlar için de benimsenmelidir.

Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânları ortak kullanabilecekleri şekilde düzenlenir.

HEDEF OY-10.3.

Okul iç ve dış mekânlarındaki duvarlar ve panolarda kız ve erkek öğrencilerin farklı gelişim özellikleri dikkate alınmalı ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmelidir. Kullanılan görsellerde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını pekiştirmekten kaçınılmalı, 

bu alanlarda paylaşılması planlanan tüm görseller toplumsal cinsiyet eşitliği açısından ayrıca değerlendirilmelidir. Örneğin 

okul koridorlarında yer alan bir matematik panosunda ünlü bilim insanlarının kaçının kadın kaçının erkek olduğu veya bir 

değerler eğitimi panosunda olumlu davranışların gösterildiği çizimlerde hep aynı cinsiyette çocuk çizimleri olup olmadığı 

dikkate alınmalıdır.

Okulun iç ve dış mekânlarında (derslikler, koridorlar, laboratuvarlar, bahçe, spor-sanat alanları, vb.) kullanılan 

görsellerin çocukların gelişim özelliklerine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmasına özen gösterilir.

HEDEF OY-10.2.
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• Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme zamanlarını okulun hangi bölümlerinde geçirdiğini gözlemliyor 

musunuz?

• Öğretmen odalarını tasarlarken kadın ve erkek öğretmenlerin görüşlerine başvuruyor musunuz?

• Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânları ile ilgili görüşlerini eşit derecede dikkate alıyor musunuz?

• Kadın ve erkek öğretmenlerin taleplerini değerlendirdikten sonra gerçekleştirilemeyecek talepleri ve 

gerekçelerini kendileriyle paylaşıyor musunuz?

• Kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrılan tuvaletlerin sayısı ihtiyaçları karşılıyor 

mu?

• Kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrılan tuvaletler ne sıklıkta temizleniyor?

• Kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrılan tuvaletlerin malzeme ihtiyaçları eşit 

derecede karşılanıyor mu?

Başlangıç Soruları

Başlangıç Soruları

Okullardaki kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenler için ayrılan tuvalet sayılarının, MEB mevzuatında belirlenen 

standartların ötesinde, ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olup olmadığı okul yönetimi tarafından değerlendirilmeli ve gerekli 

tedbirler alınmalıdır. Bu noktada, tuvalet sayılarından tuvalet gruplarının içindeki sabit donanıma, tuvalet malzemelerinden 

hijyene kadar her konu özenle değerlendirilmelidir.

Tuvaletler kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygundur.

HEDEF OY-10.4.
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TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNE 

DUYARLI OKUL
STANDARTLARI’NIN

OKULLARDA
KULLANIMI
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Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu’nun bundan önceki bölümlerinde eğitimde toplumsal cinsiyet 

eşitliği ile ilgili temel kavramlar ve uygulamalar ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim ortamları ve süreçleri ile okul 

yönetimiyle ilgili standartlar ve hedefler verilmiştir. Bu bölümde ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları’nın 

okullarda nasıl kullanılabileceğiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği kendiliğinden değil, planlı çabaların sonucunda ortaya çıkmaktadır. Toplumsal Cinsiyet 

Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaşması için yapılacak olan planlı çabaları 

desteklemek üzere geliştirilmiştir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları, 12 yıllık zorunlu eğitime uygun olarak anaokulundan liseye kadar her 

düzeydeki okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için kullanılabilecektir. Standartlar okullar için, toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik hedef belirleme amacıyla kendini değerlendirme ve planlama aracı olarak 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları aracılığıyla, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek üzere okulunuzda 

kapsamlı bir dönüşüm sürecini hayata geçirebilirsiniz. Önce güncel durumunuza ilişkin tespitler yaparak, toplumsal cinsiyet 

eşitliği ile ilgili geliştirilmesi gereken alanları değerlendirip süreçteki ihtiyaçlarınıza ilişkin eylem planınızı hazırlayarak 

uygulamaya geçebilirsiniz.

3. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL  
 STANDARTLARI’NIN OKULLARDA KULLANIMI
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Şekil 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Olma Süreci Akış Şeması

Okul 

yönetiminin 

öğretmenleri 

bilgilendirmesi

TEGE’nin 

oluşturulması

Öğretmen 

eğitimi

Öğrenci ve veli 

bilgilendirmesi

Öncelikli 

hedeflerin 

belirlenmesi

Eylem 

planının 

hazırlanması

Eylem 

planının 

uygulanması

Mevcut 

durum analizi

OKUL DÜZEYİNDE İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Okulların toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmek amacıyla yapacakları çalışmalar, hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme 

olmak üzere üç aşamada ele alınmıştır (Şekil 1); aşamalara ilişkin ayrıntılar şöyledir.
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HAZIRLIK AŞAMASI

1.  Okul Yönetiminin Öğretmenleri Bilgilendirmesi:

3.  Öğretmen Eğitimi:

2.  Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Ekibi’nin (TEGE) Oluşturulması: 

Öğretmenler Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları hakkında genel 

olarak bilgilendirilir. Bu süreçte okul yönetimi okulun koşullarına uygun olan iletişim yöntemlerini kullanabilir. Öğretmenlerin 

ve diğer personelin bilgilendirilmesinde yüz yüze bilgilendirme yapılmalıdır. 

TEGE’nin öncelikli olarak yapacağı faaliyetlerin başında okuldaki tüm öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 

Okul Standartları Öğretmen Eğitimini almalarını sağlamak gelmektedir. Eğitimde, standartların neler olduğu ve okulun 

kendisini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığı açısından nasıl değerlendireceğine ilişkin temel bilgiler yer almaktadır. 

Eğitimin planlaması TEGE tarafından yapılır. TEGE üyeleri arasında eğitici eğitimi almış olanlar bulunuyorsa bu temel eğitimi 

verebilirler. Bulunmaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden eğitici temini konusunda destek alınması 

önerilmektedir. Eğitimde elinizdeki Kılavuz’dan da yararlanabilirsiniz.

TEGE, hali hazırda okulların gelişmesi ve eğitimin niteliğinin artması için gerekli iyileştirmeyi sağlamayı amaçlayan Eğitimde 

Kalite Yönetim Sistemi (EKYS) altında bir alt kurul olarak oluşturulur. Ekibin öncelikli görevi okulda toplumsal cinsiyet 

eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları planlamak, koordine etmek ve gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaktır.

TEGE üyeleri okul yönetimi tarafından katılımcı bir yöntemle belirlenmelidir. TEGE’de yer alacak kişilerin, okul toplumunu 

harekete geçirecek, katılımcı anlayışa sahip, iyi iletişim kurabilen ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve istekli kişiler 

arasından belirlenmesinde yarar vardır. Üyeler arasında okul yöneticilerinden bir kişinin, rehberlik servisinden bir kişinin, 

zümre başkanlarının ya da zümreleri temsilen birer kişinin yer alması önerilmektedir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı 

Okul Standartları Eğitici Eğitimi almış kişilerin ve okulda stratejik planlama deneyimi olan kişilerin ekipte bulunmasının 

önemli katkıları da olacaktır. Üye sayısı okulun büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

TEGE’nin çalışma ilke ve esasları ekip üyeleri tarafından EKYS’ye uygun olarak belirlenir. İlke ve esaslar belirlenirken 

toplanma sıklığı, görev dağılımı vb. konulara dikkat edilmesi önerilmektedir.

TEGE, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının okulda kullanımına ilişkin bir eğitim yılı boyunca yapacağı 

işleri, zamanlamayı, sorumluları, katkıda bulunacak kişileri ve gerekli kaynakları/ihtiyaçları içeren bir çalışma planını 

katılımcı bir yaklaşımla hazırlar. Bu çalışma planı, eylem planından önce yapılacak olup, TEGE’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine 

duyarlı okul olma sürecinde yapacağı işleri içerecektir. Çalışma Planı, TCE Duyarlı Okul Olma Sürecinin akış şemasındaki 

adımlarının detaylı bir planı iken, Eylem Planı standart ve hedeflere ilişkin yapılacak çalışmalara odaklanır. Eylem planının 

hazırlanması, çalışma planında yer alan işlerden yalnızca biridir.  Örneğin; öğrenci ve veli bilgilendirmelerinin ne zaman 

kim tarafından yapılacağı, öğretmen eğitiminin, mevcut durum analizinin ne zaman yapılacağı, eylem planının ne zaman 

hazırlanacağı, ilerleme durumunun nasıl izleneceği, okul toplumuna geri bildirimin nasıl verileceği gibi işler, çalışma planında 

yer alacak işlerden bazıları olabilir.

TEGE Çalışma Planı tüm öğretmenlerle paylaşılmalıdır.
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4.  Öğrenci ve Veli Bilgilendirmesi:

Öğrencilerin bilgilendirilmesinde şube rehber öğretmenlerinin sorumlu oldukları şubelerindeki öğrencilere tercihen görsel 

materyallerle destekleyerek bilgi vermeleri yeterlidir. Velilerin bilgilendirilmesinde okulun mevcut iletişim yöntemlerine 

bağlı olarak, broşür gönderme, veli mektubu gönderme, e-posta ile doküman gönderme, toplantı yapma, web sayfasında 

paylaşma vb. yöntemler kullanılabilir. Okul yönetimi konuyla ilgili bilgilendirmeyi mevcut etkinlik takviminde yer alan başka 

bir faaliyet ile de birleştirebilir.

UYGULAMA AŞAMASI

5.  Mevcut Durum Analizi:

5.1. Veri Toplama ve Analizi

5.1.1 Nicel veri toplama ve analizi: Mevcut durum analizi çalışmasında tüm öğretmenlerin eğitim ortamları ve 

süreçleri ile okul yönetimi standart alanları için Ek 2 ve Ek 3’te verilen üçlü derecelendirme ölçeğini doldurması sağlanır. 

Öğretmenler her bir madde için görüşlerini 1 (geliştirilmeli), 2 (yeterli) ve 3 (örnek gösterilebilir) olarak belirtecektir.

Ölçeğin doldurulması okul yönetiminin bilgisi dâhilinde öğretmenlerin uygun zamanlarında yapılır. Bu çalışmanın kimler 

tarafından, ne zaman ve nasıl yapılacağı ve nasıl değerlendirileceği bilgisi mutlaka önceden öğretmenlere iletilmelidir.

Toplanan verilerin analizi TEGE tarafından gerçekleştirilir. Her standart farklı sayıda hedeften oluştuğu için her hedef kendi 

başına ele alınarak değerlendirilmelidir. Öğretmen sayısının çok olduğu okullarda formların Excel ya da elektronik formlar 

üzerinden doldurulması sağlanabilir.

Analizler, standartların altındaki her bir hedefe ilişkin öğretmenlerin işaretlediği seçeneklerin aritmetik ortalamaları alınarak 

yapılır. Düşük aritmetik ortalama, o hedefe ilişkin okulun henüz istenen düzeyde olmadığına işaret etmektedir.

Aşağıda 20 öğretmeni olan bir okulda, öğretmenlerin 1 numaralı standardın 1.1 numaralı hedefi için verdiği puanların aritmetik 

ortalamasının nasıl hesaplandığına ilişkin örnek yer almaktadır:

Örnek:

2+1+2+1+3+2+1+2+3+2+3+1+2+3+1+2+3+2+1+2 = 39/20 = 1,95

TEGE, hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra, okulun toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığını belirlemek için mevcut 

durum analizi çalışması yapar. Bu çalışma, aynen stratejik plan hazırlama sürecindeki mevcut durum analizi çalışması gibi 

düşünülebilir ve sonuçlar mevcut stratejik planın bir ek dokümanı olabilir.

Bu çalışma gerçekleştirilmeden önce öğretmenlerle mevcut durum analizi yapılacağı bilgisi paylaşılır. Bu paylaşımda, 

öncelikli hedeflerin belirlenmesinde ve eylem planının hazırlanmasında, mevcut durum analizi sonuçlarının dikkate alınacağı 

bilgisi verilmelidir. Bu nedenle de formlarda görüşlerini içtenlikle yansıtmaları için teşvik edilmeli, değerlendirmelerinin gizli 

tutulacağı konusunda güven verilmelidir. Ayrıca formlarda öğretmenlerin kimliklerini belli edecek bilgiler istenmemelidir.

Mevcut durum analizi çalışmasını yaparken gerçekleştirilecek faaliyetler şu şekildedir:
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Tablo 1. Örnek Nicel Analiz Tablosu

Standartlar Hedefler Ortalama

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal 

cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde 

yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda 

kullanılan, yöntem, teknik ve 

stratejiler, kız ve erkek çocukların 

farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal 

cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlanmadan 

belirlenir.

1,95

* EO-1.2. Derslik, laboratuvar ve diğer 

eğitim ortamlarında kız ve erkek 

öğrencilere eşit düzeyde uygulama 

fırsatı verilir.

2,81

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere 

akademik performanslarını 

yükseltmeleri için eşit düzeyde destek 

sağlanır.

2,05

* EO-1.4. Sınıfça kararlar alınırken kız 

ve erkek öğrencilerin eşit katılımını 

sağlayacak önlemler alınır.

2,50

* EO-1.5. Sınıf içi iş bölümünde her iki 

cinsiyete eşit fırsat verilir.
2,14

5.1.2. Nitel veri toplama ve analizi:  Nitel veri nicel verilerle anlaşılamayan özel durumların anlaşılması ve 

nicel verilerin anlamlandırılması için önemlidir. Nitel veri toplama ve analizinin yapılması için okulda nitel araştırma 

yöntemleri eğitimi almış ve uygulamış bir öğretmen bulunması gerekmektedir. Okulda bu anlamda kapasite mevcutsa, 

okul toplumunun ve özellikle velilerin ve çocukların yaş gruplarını ve cinsiyet durumunu dikkate alarak ayrı ayrı ve karma 

gruplarla standart ve hedeflere ilişkin değerlendirmeleri alınabilir. Eğer böyle bir kapasite yoksa bu tür araştırma deneyimi 

olan bir akademisyenden/uzmandan destek alınabilir.

Mevcut durum analizinde okulun işlerini yaparken düzenli olarak kullandığı toplantı tutanakları, planlar, programlar, 

listeler, yazışmalar, istatistikler, raporlar vb. belgeler de incelenebilir; bu şekilde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı sorun 

alanları/durumları taranır. Okulun başarılı olduğu uygulamalar tespit edilir.

Tablo 1’de, örnek olarak verilen Eğitim Ortamlarındaki 1. standart için belirlenmiş olan 5 hedef kapsamında yapılan 

değerlendirmelerin aritmetik ortalaması ile elde edilen puanlar, okulun bu hedeflere ulaşma konusundaki mevcut 

durumunu göstermektedir.
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5.2. Mevcut durum analizi sonuçlarının raporlanması, paylaşımı ve raporun son halini alması

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları mevcut durum değerlendirme sonuçları TEGE tarafından 

değerlendirilir, raporlaştırılır ve öğretmenlerle paylaşılır. Raporlardan daha sonraki uygulamaların geliştirilmesi sürecinde 

yararlanmak üzere, raporun içeriğinde, veriler, veri toplama ve analiz yöntemleri, bulgular, sonuçlar ve değerlendirmeler 

ayrı başlıklar halinde yazılmalıdır. Sonuçların paylaşımı, okulda toplantılar düzenlenerek yapılabileceği gibi okulun intranet 

sayfası üzerinden de gerçekleştirilebilir.

Eğitim personelinin sonuçlara ilişkin değerlendirme ve geri bildirimleri toplantı yapılarak alınır. Görüş ve geribildirimler 

doğrultusunda mevcut durum analizi raporuna son hali verilir.

6. Öncelikli Hedeflerin Belirlenmesi:

7. Eylem Planının Hazırlanması: 

TEGE, analizler ve toplantılardaki görüş ve geribildirimleri dikkate alarak toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 

okulun önceliklerini belirler ve bu önceliklerle ilgili olarak okul toplumunun görüşünü alır. Bu aşamada eğitim personelinin 

öncelikli hedeflerle ilgili görüşleri mutlaka alınmalıdır.

Okul gelişimi planlanırken öncelikler sadece nicel değerlendirmedeki düşük aritmetik ortalamalardan yola çıkarak değil, 

nitel değerlendirme ve hedefin stratejik önemi ile okulun kaynaklarının uygunluğu da göz önünde bulundurularak 

belirlenmelidir. Nihai olarak okulların, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tüm hedeflere aynı anda ulaşmaları değil, kademeli 

olarak ulaşmaları beklenmektedir. Bununla birlikte bir standardın bütüncül olarak olabildiğince tüm hedefleri ile ele alınması 

gözetilmelidir.  

Tablo 1’deki örnekte değerlendirme yapılan okul, EO1.1 (1,95) ile en düşük düzeyde ulaşılan hedefi göstermektedir. EO1.2 (2;81) 

ile hedefe en yüksek düzeyde ulaşılmaktadır. Bu standardın diğer hedefleri bu ikisi arasında değişik değerlerde işaretlenmiştir. 

Okul nihai olarak bütün hedeflerde (3,00) almak üzere faaliyetlerini planlayacaktır. Eylem Planı hazırlanmadan önce, öncelikli 

hedeflerin son şekli okul yönetimi tarafından onaylanır.

Mevcut durum analizinden ve öncelikli hedeflerin belirlenmesinden sonra, bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlanır. 

Eylem planı okulun stratejik planına uygun olarak hazırlanan “yıllık okul eylem planı”nın bir alt başlığı olarak ele alınabilir. 

Faaliyetlerin belirlenmesi sürecinde izlenecek basamaklar şu şekilde olabilir:

a) Öncelikli hedeflere ulaşılması için gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler TEGE’nin koordinasyonu ile grup çalışmalarıyla 

tespit edilir.

b) Eylem planı, faaliyetlerin ne zaman ve kim(ler) tarafından yapılacağını gösterecek şekilde hazırlanır. Bu amaçla Tablo 

2’de verilen örnekten yararlanılabilir. Tablo 2’de görüldüğü gibi eğitim ortamları ve süreçlerinin birinci standardı altında 

yer alan “1.3. Kız ve erkek öğrencilere akademik performanslarını yükseltmeleri için eşit düzeyde destek sağlanır” hedefi 

için, okul tarafından “Faaliyet EO-1.3.1. Kız ve erkek öğrenciler için öğrenci odaklı tamamlayıcı çalışmalar yapılır” faaliyeti 

belirlenmiş olsun. Bu faaliyet tüm öğretmenleri kapsaması ve uzun süreli bir çalışma gerektirmesi nedeniyle, ayrıntılı bir 

planlama yapılması uygun olacaktır. Tablo 2’de görüldüğü gibi söz konusu faaliyet için okul tarafından dokuz faaliyet adımı 

belirlenmiştir. Hedeflere uygun faaliyetler okulun kendi koşullarına göre değişkenlik gösterecektir.

c) Faaliyetler doğrultusunda oluşturulan eylem planı TEGE tarafından okul yönetimine sunulur ve okul yönetiminin görüşleri 

doğrultusunda son hali verilir.

d) Eylem Planının son hali, okul yönetimi ve öğretmenler ile paylaşılır. Plandaki faaliyetler, sorumlular ve gerçekleştirileceği 

tarihler hakkında bilgi verilir.
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STANDART HEDEF FAALİYET FAALİYET
ADIMLARI

SORUMLU EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK

STANDART 
EO-1. Sınıf içi 
uygulamalar 
toplumsal 
cinsiyet 
eşitliğini 
sağlayacak 
şekilde 
yapılır.*

HEDEF EO-1.3. 
Kız ve erkek 
öğrencilere 
akademik 
performanslarını 
yükseltmeleri 
için eşit 
düzeyde destek 
sağlanır.**

FAALİYET 
EO-1.3.1. Kız 
ve erkek 
öğrenciler için 
öğrenci odaklı 
tamamlayıcı 
çalışmalar 
yapılır.***

1.3.1.1. Önceki 
dönemlerde 
gerçekleştirilen 
tamamlayıcı 
çalışmalar ile ilgili 
öğretmenlerden 
veri toplanması 
(yöntem, öğrenci 
seçimi vb.) ***

TEGE

1.3.1.2. Mevcut 
uygulamaların 
ve öğretmen 
görüşlerinin 
değerlendirilmesi 
ve rapolanması

TEGE

1.3.1.3. 
Öğretmenlerin 
tamamlayıcı 
çalışmalarla ilgili 
hizmetiçi eğitim 
almalarının 
sağlanması

PDR Uzmanı

1.3.1.4. Zümrelerin 
gerçekleştirecekleri 
tamamlayıcı 
çalışmalar için 
öğrenci odaklı 
planlama yapması 
ve planı TEGE’ye 
teslim etmesi

Sınıf ve Branş 
Öğretmenleri

1.3.1.5. TEGE’nin 
öğretmen 
planlamalarını 
gözden geçirmesi 
ve zümrelere 
geribildirimde 
bulunması

TEGE

1.3.1.6. Tamamlayıcı 
çalışmaların 
gerçekleştirilmesi

Sınıf ve Branş 
Öğretmenleri

ALT FAALİYET 
1.3.1.7. Zümrelerin 
gerçekleştirdikleri 
tamamlayıcı 
çalışmalar ile ilgili 
rapor hazırlaması 
ve TEGE’ye teslim 
etmesi

Sınıf ve Branş 
Öğretmenleri

1.3.1.8. Öğretmen 
raporlarının 
incelenmesi

TEGE

1.3.1.9. Kız ve 
erkek öğrencilerin 
tamamlayıcı 
çalışmalara 
katılma oranlarının 
ve akademik 
gelişimlerinin 
değerlendirilmesi 
ve raporlaştırılması

TEGE

*     Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları aynen yazılacaktır.
**   Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartlarının hedefleri aynen yazılacaktır.
*** Hedefe ulaşmak için okul tarafından geliştirilen faaliyetler ve faaliyet adımları yazılacaktır.

Tablo 2. Örnek Eylem Planı

3.
 H

AF
TA

3.
 H

AF
TA

3.
 H

AF
TA

3.
 H

AF
TA

3.
 H

AF
TA

4. 
HA

FT
A

4. 
HA

FT
A

4. 
HA

FT
A

4. 
HA

FT
A

5.
 H

AF
TA

1. H
AF

TA

1. H
AF

TA

1. H
AF

TA

1. H
AF

TA

2.
 H

AF
TA

2.
 H

AF
TA

2.
 H

AF
TA

2.
 H

AF
TA



108 Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

8. Eylem Planının Uygulanması:

Eylem Planında ön görülen faaliyetler uygulanır. TEGE Eylem Planının uygulanması için koordinasyon sağlar, uygulamayı 

destekler. TEGE, eylem planında yer alan faaliyetlerin uygulanması için koordinasyon sağlar, uygulamayı destekler.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME AŞAMASI

İzleme ve değerlendirmenin amacı, okulun toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik süreçlerinin tamamının ve 

aşamalarının betimlenmesi ve analizidir. İzleme ve değerlendirme kapsamında;

• faaliyetlerin gözlenmesi,

• değişimin izlenmesi,

• değişime yol açan etkenlere yön verilmesi hedeflenir.

İzleme ve değerlendirme, Şekil 1’deki Akış Şemasında görüldüğü gibi Hazırlık Çalışmaları aşamasında başlayıp Uygulama 

aşamasının sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik süreci izlemek ve 

değerlendirmek TEGE’nin görevidir. 

Okulların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılıklarının geliştirilmesi, tüm okul geliştirme alanlarında olduğu gibi sonu 

olmayan bir süreçtir. Okullar yukarda da belirtildiği gibi Kılavuz’daki tüm standartlarda verilen hedeflere ulaşmış olsalar bile, 

yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde kendileri yeni standart alanları ve hedefler belirleyerek çalışmalarını sürdürebilirler. 

TEGE her eğitim-öğretim yılının başında yeniden oluşturulabilir, bir önceki eğitim-öğretim yılında yapılan çalışmaların 

etkilerini görmek ve yeni bir yıllık plan hazırlamak için mevcut durum analizi yeniden uygulanabilir. Bu şekilde gelişim 

döngüsü sürdürülmüş olur.
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TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİNE 

DUYARLI OKUL 
STANDARTLARINI 

SAĞLAMAYA 
YÖNELİK UYGULAMA 

ÖNERİLERİ
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul olma sürecinde, standart ve hedeflere ulaşmak için doğru yöntem ve araçları 

kullanmak, istenen etkilerin oluşmasında kritik bir role sahiptir. Seçilecek yöntem ve araçlar için tek bir reçete olmadığı, her 

okulun kendi iklimine ve koşullarına uygun olarak tercihlerini yapması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu bölümde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartları ve hedeflerine yönelik örnek yöntemler, faaliyetler ve 

araçlar yer almaktadır. Uygulayıcıların bu yöntem ve araçları kendi koşulları doğrultusunda uyarlaması, yeni yöntemler 

denemesi, faaliyetler tasarlaması ve araçlar geliştirmesi beklenmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standartları ve hedeflerine yönelik uygulama önerileri aşağıdaki başlıklar altında 

ele alınmıştır.

• Sınıf Gözlemi

• Okul Gözlemi

• Zihin Yürüyüşü

• Zümre Çalışması

• Eğitim Çalışması

• Bilgilendirme Çalışması

• Stratejik Planlama ve Bağlantılı Çalışmalar

• Rehberlik Servisi Çalışması

• Sınıf Etkinlikleri

• Okul Etkinlikleri

Kullanıcılar belirli bir hedef için yukarıdaki yöntemlerden hangisinin/hangilerinin kullanılabileceğini kolaylıkla bulmak için 

Ek 4’te yer alan tablodan faydalanabilir.

Kılavuz’un bu bölümünde yer alan uygulama önerilerine ilave olarak, ETCEP kapsamında hazırlanan Eğitimde Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Hizmetiçi Eğitim El Kitabında, Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzunda ve İyi Uygulama 

Örnekleri Kitapçığında yer alan uygulama/etkinlik önerileri de, okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

4. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI  
         OKUL STANDARTLARINI SAĞLAMAYA YÖNELİK      
 UYGULAMA ÖNERİLERİ

Sınıf gözlemi, derslerdeki verimliliğin ve etkililiğin arttırılması amacıyla ders izleme ve geribildirim verme üzerine kurulu 

bir mesleki gelişim stratejisidir. Sınıf gözlemi; öğretmenlerin kendi öğretim yöntem ve teknikleri, tutum ve davranışları ile 

ilgili farkındalıklarının artmasına, gelişim ihtiyaçlarını belirlemelerine, öğretmenlerin birbirlerinin deneyim ve birikimlerinden 

faydalanmalarına olanak sağlar.

4.1. SINIF GÖZLEMİ
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Tablo 3.  Sınıf Gözleminin Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, kız ve 
erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet kalıpyargıları 
ile sınırlanmadan belirlenir.

* EO-1.2. Derslik, laboratuvar ve diğer eğitim ortamlarında kız ve erkek 
öğrencilere eşit düzeyde uygulama fırsatı verilir.

* EO-1.4. Sınıfça kararlar alınırken kız ve erkek öğrencilerin eşit katılımını 
sağlayacak önlemler alınır.

EO-3. Öğrenci performansı toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir şekilde değerlendirilir.

* EO-3.2. Ölçme ve değerlendirme sonuçları paylaşılırken toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır.

* EO-3.4. Kız ve erkek öğrencilerin başarıları eşit derecede takdir edilir.

EO-4. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere 
katılımı, okul temsili ve görev dağılımı 
toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde 
kız ve erkek öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

* EO-5.3. Kız ve erkek öğrencilerin sözleri ve fikirleri eşit derecede dikkate 
alınır.

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair öğrencilerde 
farkındalık yaratılır.

* EO-6.2. Kız ve erkek öğrenciler arasında olumlu davranış geliştirmek için 
kullanılan yöntemler cinsiyete dayalı olarak ayrıştırılmaz.

EO-6.3. Öğrencilerin eşitlikçi davranışları öğretmenler tarafından teşvik 
edilir.

* EO-6.4. Kız ve erkek öğrencilere eşit davranılır, öğrencilerin 
cinsiyetlerinden dolayı kendilerine farklı davranıldığına dair algı oluşturacak 
tutum ve davranışlardan kaçınılır.

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş 
baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik tedbirler alınır.

Sınıf gözleminde yargılayıcı olmamak, objektifliği korumak ve gözlem yapan ile gözlemlenen kişi arasında güven ilişkisi 

kurmak son derece önemlidir. Ayrıca sınıf gözlemi yapmanın bir beceri olduğu, dolayısıyla sınıf gözlemi yapma üzerine bilgi 

ve deneyim sahibi olmayı gerektirdiği, bu hususlar dikkate alınmadan kurgulanan sınıf gözlemlerinin yarardan çok zararı 

olabileceği unutulmamalıdır.

Sınıf gözleminde eğitim koçluğu, eğitim halkası, öğrenme yürüyüşü, akran gözlemi, video kaydı alma gibi farklı yöntemler 

kullanılabilir. Önemli olan okulun iklimine ve koşullarına en uygun yöntemi bulmak ve hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, 

planlama ve değerlendirme sürecine, uygulama süreci kadar önem vermek, gönüllülük ve gizlilik ilkelerine bağlı kalmaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul olma sürecinde kullanılması önerilen iki yöntem vardır:

• Akran Gözlemi Yöntemi

• Video Kaydı Alma Yöntemi

Söz konusu iki yöntemin kullanılabileceği hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Her iki yöntemde kullanılacak kontrol listeleri, geliştirilmesi gerektiği düşünülen hedefler doğrultusunda oluşturulmalıdır. 

Bu aşamada Kılavuz’da yer alan Başlangıç Sorularından faydalanabilirsiniz. Aşağıda, bu doğrultuda hazırlanmış örnek bir 

gözlem formu yer almaktadır.

ÖRNEK GÖZLEM FORMU
Tarih  : ……………

Gözlemlenen : ……………

Gözlem Yapan : ……………

TCE Hedefleri : ……………

NOTLAR:

BECERİLER

DERECELER

Zayıf Kabul 
Edilebilir

Orta İyi Çok İyi

1 2 3 4 5

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, kız ve erkek çocukların farklı ilgi ve yetenekle-
rini toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

1. Öğretmenin, tercih ettiği öğretim yöntem ve teknik-
lerinin hem kız hem erkek öğrencilerin derse ilgisini 
arttırması

2. Öğretmenin, dersi cinsiyet ayırt etmeksizin tüm 
öğrencilerin öğrenme stillerine hitap edecek şekilde 
tasarlaması

3. Öğretmenin verdiği örneklerin kız ve erkek öğrenci-
lerin ilgisini çekme düzeyi

4. Etkinliklerin kız ve erkek öğrencilerin ilgisini çekecek 
şekilde seçilmesi

5. Öğretmenin, etkinlikleri cinsiyet ayırt etmeksizin tüm 
öğrencilerin ilgi alanlarını dikkate alarak tasarlaması

EO-5.3. Kız ve erkek öğrencilerin sözleri ve fikirleri eşit derecede dikkate alınır.

1. Öğretmenin, sorularını cevaplaması için kız ve erkek 
öğrencilere eşit düzeyde söz vermesi

2. Öğretmenin, sorularını cevaplaması için kız ve erkek 
öğrencileri eşit düzeyde teşvik etmesi

3. Öğretmenin, doğru cevabı veren kız ve erkek öğren-
cileri eşit düzeyde takdir etmesi 

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik 
tedbirler alınır.

1. Öğretmenin, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş 
baskısını veya dışlanmayı fark etme düzeyi

2. Öğretmenin, toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arka-
daş baskısını veya dışlanmayı fark ettiğinde durumu 
ele alış şekli



113Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

AKRAN GÖZLEMİ YÖNTEMİ

Akran gözlemi yöntemi, öğretmenlerin birbirlerinin derslerini izlemesi ve karşılıklı öğrenme anlayışı üzerine kurulu bir 

yöntemdir. Bu yöntemde gözlemlenenin ihtiyaçlarına odaklanılır ve bu doğrultuda kendisine yapıcı geribildirim verilir. Aynı 

zamanda gözlemci farklı öğretim yöntem ve tekniklerini izleme fırsatı bulur.

Akran gözlemi görüş ve deneyimlerin paylaşılması, iyi uygulamalar ve zorluklarla baş etme yolları üzerine sohbet edilmesi, 

dolayısıyla öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri konularında öğretmenlere büyük fırsatlar sunar. 

Uygulama gözlem öncesi, gözlem süreci ve gözlem sonrası aşamalarından oluşur. Her bir aşamada dikkate alınması gereken 

hususlar aşağıda yer almaktadır.

Gözlem Öncesi:

Gözlemlenecek kişi olarak;

1. Dersinizi gözlemleyecek kişi ile bir araya geliniz ve aşağıdaki konularda görüşünüz:

• Gözlem tarihi, saati ve süresi

• Gözlem yapılacak dersin içeriği

• Gözlemin amacı (zamanı ayarlama, öğrencinin derse katılımı, öğrencinin görev ve sorumlulukları üstlenmesi, soru-

yanıt süreçleri, çiftli gruplarda öğrenci performansı, sınıf etkileşimi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık vb.)

• Gözlem aracı (kontrol listesi, dereceleme ölçeği, dereceli puanlama anahtarı vb.)

• Gözlem sürecinde gözlemcinin oturacağı yer

2. Gözlem sonrası değerlendirmeyi ne zaman ve nerede yapacağınızı belirleyeniz. Bu görüşmeyi gözlem sonrasında mümkün 

olan en kısa zamanda yapınız.

3. Öğrencilerinizi gözlemin amacı ve tarihi ile ilgili bilgilendiriniz.

Gözlem Süreci:

Gözlemlenecek kişi olarak;

1. Derse gözlemci ile birlikte giriniz ve kendisini öğrencilere tanıtınız.

2. Öğrencilere sınıfta bir gözlemci olduğunu hatırlatacak davranış ve ifadelerden kaçınınız.

Gözlemci olarak;

1. Gözlem yapacağınız derse gözlemleyeceğiniz öğretmenle birlikte giriniz.

2. Belirlenen amaç doğrultusunda gözlem yapınız ancak resmin bütünü de gözden kaçırmayınız.

3. Sadece gözlemci kimliği ile sınıfta bulunduğunuzu unutmayınız; hiçbir müdahalede bulunmayınız, hiçbir etkinliğe 

katılmayınız.
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Gözlem Sonrası:

Gözlemci olarak;

1. Gözlemlediğiniz öğretmenin gözlemin amacına yönelik öz değerlendirmesini dinleyiniz.

2. Gözlemin amacına yönelik topladığınız verileri paylaşınız. Önce olumlu gördüklerinizle başlayınız.

3. Uygulamanın amacının öğretim süreçlerini birlikte keşfetmek ve farklı noktaları bulmak olduğunu unutmayınız.

4. Başarılı bir gözlemcinin, geçmiş yaşantılarının ve önyargılarının farkında olması ve gözlem sürecinde bu önyargıları bir 

kenara bırakması gerektiğini unutmayınız.

5. Gözlem amacını dikkate alarak, topladığınız veri ile öğrenme süreci arasındaki bağlantıyı birlikte değerlendiriniz.

6. Ortaklaşa belirlediğiniz geliştirilmesi gereken yönlerle ilgili ne yapılabileceği ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulununuz 

(konu ile ilgili araştırma yapmak, hizmetiçi eğitim almak, gözlem amacı kapsamında internet üzerinden farklı uygulama 

örnekleri izlemek, gözlem amacı kapsamında iyi örnek teşkil edebilecek aynı okulda görev yapan başka bir öğretmenin 

dersini izlemek vb.)

7. Eğer yapılacaksa, bir sonraki gözlem konusunu birlikte belirleyiniz.

8. Gözlem öncesi, süreci ve sonrasında konuşulan, gözlemlenen her şeyin sizin ve gözlemlenen öğretmen arasında 

kalması gerektiğini unutmayınız (Gizlilik ilkesine bağlı kalınız).

VİDEO KAYDI ALMA YÖNTEMİ

Mesleki gelişimde video kaydı alma yöntemi, öğretmenlerin hem genel anlamda öğretim yöntem ve tekniklerini gözden 

geçirerek, hem de özel olarak belirli süreçlere odaklanarak kendilerini geliştirmelerine fırsat veren bir yöntemdir. Söz konusu 

yöntem, öğretmelerin ders içindeki davranışlarını ve öğrencilerin davranışlarını fark etmelerini sağlar (örnek: öğrenci-

öğretmen konuşma süreleri, öğrencilere eşit söz hakkı verme, derse tam olarak katılım sağlayan ve sağlamayan öğrencileri 

fark etme, tahtayı doğru kullanma, zaman yönetimi, sınıf yönetimi, eğitim-öğretim materyalleri).

Video kaydı alma yönteminde, ders gözlemi uygulamasından farklı olarak, öğretmen kendi öğretim süreçlerini kendisi 

değerlendirir ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit ederek kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Uygulama kayıt öncesi, kayıt süreci ve kayıt sonrası aşamalarından oluşur. Her bir aşamada dikkate alınması gereken 

hususlar aşağıda yer almaktadır.
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Kayıt Öncesi:

1. Okul yönetiminden yazılı onay alınız.

2. Kayıt yapılacak sınıftaki tüm öğrencilerin velilerinden uygulamanın amacı, süresi, çekilecek videonun başka bir amaçla 

kullanılmayacağı, kopyasının veliler de dâhil olmak üzere kimseyle paylaşılmayacağı vb. bilgileri içeren bir bilgilendirme 

metni üzerinden yazılı onaylarını alınız.

3. Kayıt yapılacak sınıftaki öğrencilere dersinizi neden kayda alacağınızı açıklayınız. Kendilerini rahat hissetmeleri için kısa bir 

video çekip kendilerini seyretmelerini sağlayabilirsiniz.

4. Video kaydı alma amacınızı dikkate alarak bir kontrol listesi oluşturunuz. Örneğin amacınız derslerinizde soru-cevap 

yöntemini nasıl kullandığınızı değerlendirmek ise, kontrol listeniz aşağıdaki şekilde olabilir:

• Derste sorduğum soru sayısı uygun mu? 

• Sorduğum soruların kaçı gerçekten öğrencilerin cevaplamasına yönelik sorular?

• Sorduğum soruların kaçına kendim cevap verdim?

• Öğrencilerin kişisel fikirlerini almak için kaç soru sordum?

• Sorularımı yanıtlamaları için tüm öğrencilerime fırsat verdim mi?

• Cevaplar hangi düzeyde düşünme becerisi gerektiriyor?

• Sorularım sonrasında öğrencilere düşünmeleri için yeterli süre verdim mi?

Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından bir örnek vermek gerekirse, EO-1.1, EO-1.2, EO-5.1 ve EO-5.3’e yönelik hazırlanmış bir 

kontrol listesi şu şekilde olabilir:

• Derste kullandığım öğretim yöntem ve teknikleri hem kız hem erkek öğrencilerimin derse ilgisini arttırdı mı?

• Öğrencilerimi ders içi etkinliklere katılmaları için yeterince teşvik ettim mi?

• Öğrencilerime eşit düzeyde uygulama fırsatı verdim mi?

• Derste hitap ve tanımlamalarda cinsiyetçi sözcükler kullandım mı?

• Kullandığım dilde toplumsal cinsiyete dayalı önyargıları içeren ifadeler var mıydı?

• Kız ve erkek öğrencilerime kendilerini rahatça ifade edebilmeleri için fırsat verdim mi?

• Kız ve erkek öğrencilerimle eşit oranda göz kontağı kurdum mu?

• Derste kız ve erkek öğrencilerime eşit oranda söz hakkı verdim mi?

• Kız ve erkek öğrencilerimin fikirlerini eşit derecede tartışmalarına imkân verdim mi?

5. Video kaydını bir ders saati olarak planlayınız ve video kaydı alma amacınızı dikkate alarak, bunun için en uygun ders 

planınızı uygulayacağınız dersinizi seçiniz.

6. Kayıt yapılacak ders öncesinde, hazırlıkları tamamlamak için kendinize yaklaşık 30 dakika ayırınız. Bu nedenle günün ilk 

dersi veya öğle arasından sonraki ilk ders, kayıt için en uygun derslerdir.

7. Kamerayı hem sizin hem öğrencilerinizin davranışlarını ve sesini kayda alacak şekilde, ancak öğrencilerin dikkatini 

dağıtmayacak bir yere yerleştiriniz. Ses ve görüntü kalitesini kontrol etmek amacıyla bir deneme kaydı da yapabilirsiniz. Bu 

tür kayıtlarda ses kaydının da görüntü kaydı kadar önemli olduğunu unutmayınız.
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Kayıt Süreci:

1. Kayda alınıyor olmak sizi başlangıçta rahatsız edebilir ancak bu durum dersin ilerleyen dakikalarında azalacaktır. Siz 

istemediğiniz sürece bu videoyu kimsenin seyredemeyeceğini düşünerek derse odaklanınız.

2. Öğrencilere dersin kayda alındığını hatırlatacak davranış ve ifadelerden kaçınınız.

Kayıt Sonrası:

1. Videoyu, kayıt yaptığınız gün izleyiniz.

2. Videoyu ilk izleyişinizde öncelikle aşağıdaki sorulara yanıt arayınız:

• Neleri iyi yapmışım?

• Neleri daha iyi yapabilirdim?

• Öğrencilerimin en çok neler hoşuna gitmiş?

• Öğrencilerim en çok ne zaman sıkılmış?

• Bu dersi bir daha işlesem hangi üç şeyi farklı yapardım?

3. Videoyu ikinci kez izleyişinizde, gerektiğinde videoyu durdurarak, hazırlık aşamasında hazırladığınız kontrol listesi 

üzerinden kendinizi değerlendiriniz. 

4. Eksik gördüğünüz yanlarınızı geliştirmek için bir gelişim planı yapınız.

5. Öngördüğünüz gelişim sürecinden sonra aynı kontrol listesi üzerinden bir video kaydı daha planlayınız ve gerçekleştiriniz.

6. Gelişiminizi görmek için yaptığınız kayıtları biriktiriniz.

Video kaydı alma yönteminde öğretmen kendi videosu üzerinden öz değerlendirme yapabileceği gibi, meslektaşlarının ve/

veya bir öğretmen eğiticisinin de görüşünü alarak güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tespit edebilir. Bu yöntemde, 

hem video kaydı yapan öğretmenin farklı bakış açılarını öğrenmesi, hem de görüş bildiren öğretmenler için farklı öğretim 

yöntem ve tekniklerini görmeleri mümkün olduğu için, karşılıklı bir faydalanma süreci söz konusudur. Bu şekilde yapılan 

çalışmalarda video kaydınızı seyredecek kişi veya kişileri kayıt öncesi planlama sürecine, hatta görüntü ve ses kalitesini 

sağlamak için kayıt sürecine de dâhil edebilirsiniz. Bu tür uygulamalarda gönüllülük, gizlilik ve objektifliğin en önemli ilkeler 

olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca yargılayıcı ifadelerden kaçınılması ve yapıcı bir dil kullanılması, yapılan çalışmanın amacına 

ulaşması açısından son derece kritiktir.

Özet olarak, video kaydı alma yönteminin kanıta dayalı (öz)değerlendirmeye olanak sağlaması sebebiyle ideal bir gözlem 

yöntemi olduğu söylenebilir. 
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Söz konusu hedeflerin bir kısmı (EO-9.1, OY-9.2, OY-9.3), “Tehlike Avı” ile ele alınabilir. Tehlike avı, daha çok acil durum 

ve afetlere (yangın, su baskını, silahlı saldırı vb.)  hazırlıklı olunması ve yaşanacak zararların azaltılmasına yönelik olarak 

yapılan güvenli ve riskli yerlerin belirlenmesi çalışmasıdır. Aynı yöntem toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi için de 

kullanılabilir. Okul yöneticileri, okulun kapalı ve açık mekânlarını ve okul çevresini gezerek riskleri not alabilir ve tespitler 

sonrasında en kısa zamanda gerekli tedbirleri alarak tehlikeli durumları ortadan kaldırabilir. Böyle bir çalışmayı TEGE’nin 

veya gönüllü bir grup öğretmenin yapması da sağlanabilir.

Okul gözlemi özellikle okul yöneticilerinin okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için birinci göz olarak eksikliklerin 

tespit edilmesi, yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken tedbirleri belirlemesi için etkili bir yöntemdir. Örneğin, 

teneffüs saatlerinde kız ve erkek öğrencilerin daha çok hangi kapalı ve açık alanlarda zaman geçirdiği, kantin kullanımında 

kız veya erkek öğrenciler açısından herhangi bir dezavantaj oluşup oluşmadığı, veli toplantılarında öğretmenlerin velilerle 

iletişimde cinsiyete dayalı bir ayrım yapıp yapmadığı gözlem yöntemi ile tespit edilebilir.

Okul gözlemi yöntemi kapsamında ele alınabilecek standartlar ve hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.2. OKUL GÖZLEMİ

Tablo 4. Okul Gözleminin Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
bir iletişim vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekler.

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

* EO-6.4. Kız ve erkek öğrencilere eşit davranılır, öğrencilerin 
cinsiyetlerinden dolayı kendilerine farklı davranıldığına dair 
algı oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınılır.

EO-9. Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet ve zorbalığı 
önleme konusunda ortak tutum sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet temelli 
olmak üzere şiddet ve tacizi önlemek için gerekli 
düzenlemeler yapılır.

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek için velilerle 
işbirliği yapar.

OY-8.1. Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet vb. hiçbir 
ayrım yapılmaz.

OY-9. Okul yönetimi, okul ve çevresinin güvenliğini 
sağlarken toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçları dikkate alır.

OY-9.2. Okulun açık ve kapalı mekânlarında cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın çocukların, çalışanların ve velilerin kendilerini 
güvende hissetmeleri için gerekli önlemler alınır.

OY-9.3. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrenci, çalışan ve 
velilerin okula güvenli bir şekilde ulaşması sağlanır.

OY-10. Okul yönetimi, binaların kullanımında, ortamların 
düzenlenmesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetir.

* OY-10.1. Okul koridorları, spor alanları, okul bahçesi ve 
kantin vb. kız ve erkek öğrencilerin ortak ve eşit olarak 
yararlanabilecekleri şekilde tasarlanır.

OY-10.2. Okulun iç ve dış mekânlarında (derslikler, koridorlar, 
laboratuvarlar, bahçe, spor-sanat alanları, vb.) kullanılan 
görsellerin çocukların gelişim özelliklerine ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı olmasına özen gösterilir.

OY-10.3. Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânları 
ortak kullanabilecekleri şekilde düzenlenir.

OY-10.4. Tuvaletler kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek 
öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygundur.
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Zihin yürüyüşü, bir olgunun günlük yaşamla ilişkilendirilerek daha iyi anlaşılması ve/veya içselleştirilmesine olanak sağlaması 

açısından, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratma amacıyla hem çocuk hem yetişkinlerle uygulanabilecek 

etkili yöntemlerden biridir. Zihin yürüyüşünde amaç, kişinin belirli bir konuyla ilgili olarak 24 saat boyunca yaptıklarını/

gözlemlerini not etmesi ve bu notlar üzerinden değerlendirme yaparak konuyla ilgili farkındalığının artmasını sağlamaktır.

Zihin yürüyüşünün en önemli aşamalarından biri deneyim ve değerlendirmelerin paylaşılmasıdır. Bu şekilde, öğrenciler 

farklı durumlar üzerine düşünme fırsatı bulur. Öğretmen de gerektiği yerde konuyla ilgili yönlendirici sorular sorarak veya 

belirli konuların üzerinde daha fazla durarak, öğrencilerin konuyla ilgili farkındalıklarını arttırabilir.

Zihin yürüyüşü bir eğitim uygulamasının bir parçası olarak da kullanılabilir. Bu durumda, eğitim öncesi veya sonrası için 

planlanabileceği gibi, hem öncesinde hem sonrasında da gerçekleştirilebilir. Önemli olan deneyim ve değerlendirmelerin 

paylaşılmasına fırsat verilmesidir.

Zihin yürüyüşü kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Zihin yürüyüşü için hazırlanacak form, geliştirilmesi gerektiği düşünülen hedefler doğrultusunda oluşturulmalıdır. Bu 

aşamada Kılavuz’da yer alan Başlangıç Sorularından faydalanabilirsiniz. Aşağıda, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına 

dair öğrencilerde farkındalık yaratılması ile ilgili hedef için hazırlanmış örnek bir form yer almaktadır.

4.3. ZİHİN YÜRÜYÜŞÜ

Tablo 5. Zihin Yürüyüşünün Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair 
öğrencilerde farkındalık yaratılır.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı yaklaşılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve 
kadın veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının 
eğitimlerine katkı vermeleri için özellikle desteklenir.

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik hizmetlerinde 
toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları 
kalıpyargılarla mücadele etmek için etkinlikler düzenlenir.

OY-2. Okul yönetimi, tüm okul çalışanlarının (öğretmen, 
yönetici ve destek personel) toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı olmaları için gerekli eğitim çalışmalarını yapar.

OY-2.1. Tüm okul çalışanlarının temel toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi alması sağlanır.

OY-2.3. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık 
hakkında tüm okul çalışanlarının eğitim alması sağlanır.

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek için velilerle 
işbirliği yapar.

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve 
etkilerinin neler olduğu konusunda bilgilendirici etkinlikler 
düzenlenir.
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ÖRNEK ZİHİN YÜRÜYÜŞÜ FORMU

Gözlemci : ……………

Tarih  : ……………

Son 24 saat içinde fark ettiğiniz toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili durumları, eşitsizliğin sonuçlarını ve sorunun 

çözümü için neler yapılabileceğini aşağıdaki tabloya yazınız.

EŞİTSİZLİKLE İLGİLİ DURUM 
NEYDİ?

SONUCUNDA NE OLDU? NE OLSAYDI BU SORUN ORTADAN 
KALKARDI?
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul standart ve hedeflerine yönelik yapılacak çalışmaların bir kısmı zümre çalışması 

şekilde gerçekleştirilebilir. Okulun toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı çerçevesinde, ilgili zümre hedefe yönelik 

gerçekleştirecekleri çalışmaları planlar, uygular ve değerlendirir. Bu noktada zümre toplantılarının sıklığı, üzerinde çalışılacak 

hedefe göre belirlenmelidir.

Zümre çalışmaları ile gerçekleştirilebilecek çalışmalar oldukça fazladır. Derslerde geleneksel medyada ve günümüz 

bilgi iletişim teknolojilerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yeniden nasıl üretildiği konusunda, zümre başkanları 

zümrelerindeki öğretmenlerden konuyla ilgili bir ders planı hazırlamalarını ve zümre toplantısında paylaşmalarını isteyebilir. 

Alternatif olarak, zümre öğretmenleri bir araya gelerek birlikte bir ders planı geliştirebilir. Her zümre toplantısında, öğretmenler 

o haftanın konusunun/temasının toplumsal cinsiyet eşitliği ile nasıl ilişkilendirilebileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunabilir 

veya ders yılı başında yıllık plan hazırlama çalışmasında hangi kazanımların TCE ile ilişkilendirilebileceğini belirleyebilir. 

Öğretmenler zümre içinden belirleyecekleri birkaç öğretmenden, hazırladıkları sınav sorularını (içeriğinin toplumsal cinsiyet 

kalıpyargılarını yeniden üretip üretmediği ile ilgili olarak) toplumsal cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirmelerini isteyebilir.

Uygulama odaklı zümre çalışması kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıda yer almaktadır.

4.4. ZÜMRE ÇALIŞMASI

Tablo 6. Uygulama Odaklı Zümre Çalışmalarının Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, 
kız ve erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet 
kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere akademik performanslarını 
yükseltmeleri için eşit düzeyde destek sağlanır.

EO-2. Eğitim materyallerinin konu, metin 
ve görsellerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek şekilde üretilmesi ve kullanılması 
sağlanır.

EO-2.1. Konular işlenirken toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
sorgulanmasını sağlayacak temalar seçilir.

EO-2.2. Ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğine uygunluğu kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla değerlendirilir.

EO-2.3. Ödevlerde, projelerde öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine 
ilişkin farkındalığını artıracak konulara yer verilir.

EO-2.4. Derslerde geleneksel medyada ve günümüz bilgi iletişim 
teknolojilerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yeniden nasıl 
üretildiği konusuna dikkat çekilir.

EO-3. Öğrenci performansı toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde değerlendirilir.

EO-3.1. Ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriği toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarını yeniden üretmeyecek şekilde hazırlanır.

* EO-3.3. Ölçme ve değerlendirme sonuçları bir cinsiyete göre olumlu 
veya olumsuz yığılma gösteriyorsa, nedenleri gözden geçirilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.4. Ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
nasıl ürettiklerine dikkat çekilir.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın 
veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının eğitimlerine katkı 
vermeleri için özellikle desteklenir.
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Zümrelerin, belirli hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili çözüm önerileri geliştirme konusunda da çalışma yapması sağlanabilir. 

Bu şekilde, eğitim ortamları standart ve hedefleri için, zümre başkanları aracılığıyla zümrelerin hedeflerle ilgili farklı yöntem 

ve çözüm önerilerinden haberdar olmaları ve ortak bir çözüm listesi oluşturmaları sağlanabilir. Benzer şekilde okul yönetimi 

standart ve hedeflerine yönelik olarak zümrelerin çözüm önerilerini de almak mümkündür. Öğrenci sayısı az olan okullarda 

böyle bir çalışma öğretmenler toplantısı kapsamında da gerçekleştirilebilir. 

Bu tür çözüm odaklı zümre çalışması kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7. Çözüm Odaklı Zümre Çalışmalarının Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere akademik performanslarını 
yükseltmeleri için eşit düzeyde destek sağlanır.

* EO-1.5. Sınıf içi iş bölümünde her iki cinsiyete eşit fırsat verilir.

EO-3. Öğrenci performansı toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde değerlendirilir.

* EO-3.3. Ölçme ve değerlendirme sonuçları bir cinsiyete göre olumlu 
veya olumsuz yığılma gösteriyorsa, nedenleri gözden geçirilir.

EO-4. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, 
okul temsili ve görev dağılımı toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı 
seçimlerinde kız ve erkek öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.3. Öğrencilerin eşitlikçi davranışları öğretmenler tarafından teşvik 
edilir.

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş 
baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik tedbirler alınır.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın 
veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının eğitimlerine katkı 
vermeleri için özellikle desteklenir.

OY-1. Okul yönetimi, çalışma planlarını (stratejik 
plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapılarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere 
yer verilir.

OY-3. Okul yönetimi, okulda cinsiyete dayalı 
ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerden, tutumlardan 
ve davranışlardan uzak durulmasını sağlar.

OY-3.1. Yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde cinsiyet ayırt 
etmeksizin şeffaflık ve bilgilendirme temel ilke olarak benimsenir.

OY-9. Okul yönetimi, okul ve çevresinin gü-
venliğini sağlarken toplumsal cinsiyet temelli 
ihtiyaçları dikkate alır.

OY-9.2. Okulun açık ve kapalı mekânlarında cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın çocukların, çalışanların ve velilerin kendilerini güvende 
hissetmeleri için gerekli önlemler alınır.

OY-9.3. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrenci, çalışan ve velilerin okula 
güvenli bir şekilde ulaşması sağlanır.

OY-10. Okul yönetimi, binaların kullanımında, 
ortamların düzenlenmesinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözetir.

* OY-10.1. Okul koridorları, spor alanları, okul bahçesi ve kantin vb. kız 
ve erkek öğrencilerin ortak ve eşit olarak yararlanabilecekleri şekilde 
tasarlanır.

OY-10.2. Okulun iç ve dış mekânlarında (derslikler, koridorlar, 
laboratuvarlar, bahçe, spor-sanat alanları, vb.) kullanılan görsellerin 
çocukların gelişim özelliklerine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
olmasına özen gösterilir.

OY-10.3. Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânları ortak 
kullanabilecekleri şekilde düzenlenir.

OY-10.4. Tuvaletler kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek 
öğretmenlerin ihtiyaçlarına uygundur.
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Eğitim çalışmaları gerek konuyla ilgili bilgi sahibi olunması gerekse farkındalığın artması açısından toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır. Eğitim konusuna bağlı olarak eğitimin hangi gruplara (öğretmen, okulda görev 

yapan diğer personel, öğrenci, veli) verileceği özenle değerlendirilmelidir. Örneğin bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla 

gerçekleştirilen cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik gerçekleştirilecek bir eğitim etkinliği, hem öğretmen, hem 

öğrenci hem de veli boyutunda planlanmalı ve içerik hedef kitleye göre oluşturulmalıdır. 

Eğitim çalışmaları doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği ile bağlantılı olabileceği gibi, dolaylı yoldan da toplumsal cinsiyet 

eşitliğini ilgilendirebilir. Örneğin, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında tüm okul çalışanlarına eğitim verilmesi 

doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgilidir. Oysa sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejilerin, kız ve 

erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenmesi ile ilgili hedef 

doğrultusunda, öncelikle öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejilerle ilgili bir tazeleme 

eğitimi alması gerekebilir. Böyle bir eğitim öğretmenlerin öğretim yöntem, teknik ve stratejilerine toplumsal cinsiyet eşitliği 

perspektifinden bakmaları için gerekli görülebilir. Başka bir örnek vermek gerekirse, karar alma süreçlerine öğrenci, 

veli, öğretmen ve diğer çalışanların katılabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir karar alma mekanizması 

oluşturulması ile ilgili hedef için, katılım ve karar mekanizmaları üzerine bir eğitim planlanması gerekebilir.

En etkili eğitim yönetiminin yüz yüze eğitim olduğu bilinmekle birlikte, özellikle velilere yönelik eğitimlere katılımın düşük 

olması okulların karşılaştıkları en önemli sorunlardandır. Bu durumda veli toplantıları, veli katılımlı okul etkinlikleri ve öğrenci 

gösterileri, veli eğitimleri için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu süreçte okul-aile birliğinin desteği de alınabilir.   

Yüz yüze eğitimin mümkün olmadığı veya istenen katılıma ulaşılamadığı durumlarda, okul web sayfası, e-posta, broşür, 

kitapçık, veli mektubu, veli bülteni, okul dergisi vb. yoluyla velilere ulaşılabilir.

Eğitim çalışması kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.5. EĞİTİM ÇALIŞMASI

Tablo 8. Eğitim Çalışmasının Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, 
kız ve erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet 
kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın 
veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının eğitimlerine katkı 
vermeleri için özellikle desteklenir.
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EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere yer 
verilir.

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla 
mücadele etmek için etkinlikler düzenlenir.

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgi, yetenek ve 
kişilik özelliklerine dayalı, alan ve meslek seçimi konularında velilerde 
duyarlılık geliştirilir.

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal normların, önyargıların ve psiko-sosyal 
çevrenin kız ve erkek öğrencilerin psikolojik gelişimleri üzerindeki 
etkileri dikkate alınır.

EO-8.8. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen problem çözme becerileri, 
atılganlık becerileri, bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel kimlik, ergenlik 
sorunları, yeme bozukluklarına vb. yönelik etkinlikler kız ve erkek 
öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.

EO-9. Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet 
ve zorbalığı önleme konusunda ortak tutum 
sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet temelli olmak üzere 
şiddet ve tacizi önlemek için gerekli düzenlemeler yapılır.

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

EO-9.3. Çocukların erken evlilik vb. konularda oluşacak baskılarla 
karşılaştıklarında nerelerden yardım alabilecekleri konusunda bilgi 
düzeyleri ve farkındalıkları artırılır.

EO-9.4.Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği 
yapılır.

OY-2. Okul yönetimi, tüm okul çalışanlarının 
(öğretmen, yönetici ve destek personel) 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmaları için 
gerekli eğitim çalışmalarını yapar.

OY-2.1. Tüm okul çalışanlarının temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
alması sağlanır.

OY-2.2. Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul 
Standartları eğitimi alması sağlanır.

OY-2.3. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında tüm okul 
çalışanlarının eğitim alması sağlanır.

OY-4. Okul yönetimi, çalışanları toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar 
yapmaları için motive eder.

OY-4.1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalarda 
öğretmenlere rehberlik yapılır.

OY-4.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için gerekli 
ortam ve olanaklar sağlanır.

OY-5. Okul yönetimi, karar alma süreçlerine 
öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların 
cinsiyet bazında eşit katılımını sağlar.

OY-5.1. Karar alma süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen ve diğer 
çalışanların katılabilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
karar alma mekanizması oluşturulur.

OY-5.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı katılımın nasıl olacağı 
çalışanlar tarafından bilinir.

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek 
için velilerle işbirliği yapar.

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve etkilerinin neler 
olduğu konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin 
neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.
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Toplumsal cinsiyet eşitliği ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı olan konularda paydaşların bilgilendirilmesi, istenilen 

sonuçların alınmasında önemli bir araç olarak görülmelidir. Örneğin, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik alınan tüm 

tedbirlerin yazılı olarak okul toplumuyla paylaşılması, hem paydaşların okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine 

yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmasını, hem de okulun bu konudaki kararlılığının anlaşılması sağlayacaktır. 

Benzer şekilde, okul yönetiminin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili eğitim, seminer, yüksek lisans programı vb. konularında 

kadın-erkek tüm öğretmenleri bilgilendirmesi, konuyla ilgili olarak çalışanlara kendilerini geliştirme fırsatı verilmesi 

açısından önemli bir uygulamadır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili mevzuat bölümleri, iç yönetmelikler, etik kurallar listesi, okulda yapılan çalışmalar ve 

etkinlikler toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi kapsamında paylaşılabilecek bilgiler arasında yer alır.

Bilgilendirme amacıyla okul web sayfası, e-posta, kısa mesaj, broşür, kitapçık, veli mektubu, veli bülteni, okul-veli sözleşmesi, 

okul tanıtım materyalleri, okul dergisi ve okul panoları kullanılabilir. Bu araçlardan hangisinin/hangilerinin kullanılacağı, 

okulun imkânları ve öğretmen-öğrenci-veli profili dikkate alınarak belirlenmelidir. Bilginin hedeflenen gruba ulaşmasını 

garantilemek için her bir grup için birden fazla yöntem kullanılması önerilmektedir. Örneğin, veliler arasında teknoloji 

kullanımı düşük ise okul web sayfası ve e-posta yöntemi istenen sonucu vermeyeceği için broşür, kitapçık, veli mektubu ve 

veli bülteni daha çok veliye ulaşılmasında daha etkili araçlar olabilir. Öğretmenlerin bilgilendirilmesi için okulda öğretmenler 

odasında bir toplumsal cinsiyet eşitliği panosu oluşturulabilir. 

Bilgilendirme çalışması kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.6. BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI

Tablo 9. Bilgilendirme Çalışmasının Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-4. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere 
katılımı, okul temsili ve görev dağılımı 
toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde 
kız ve erkek öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

* EO-4.2. Okulu yarışma, konser, vb. etkinliklerde temsil edecek 
öğrencilerin görevlendirilmelerinde her iki cinsiyetin eşit katılımı sağlanır.

* EO-4.3. Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere 
katılım, cinsiyetçi kalıpyargılardan bağımsız olarak eşit derecede teşvik ve 
takdir edilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında 
öğretmenleriyle veya okul yöneticileriyle paylaşıp yardım isteyebilir.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

OY-1. Okul yönetimi, çalışma planlarını 
(stratejik plan, okul rehberlik planı vb.) 
toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak 
şekilde yapar.

OY-1.3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm planlamalar ve 
tedbirler, yazılı olarak okul toplumuyla paylaşılır.

OY-4. Okul yönetimi, çalışanları toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar 
yapmaları için motive eder.

OY-4.1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalarda 
öğretmenlere rehberlik yapılır.

OY-4.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için gerekli 
ortam ve olanaklar sağlanır.
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Stratejik planlama çalışması okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların güvence altına 

alınması açısından kritik bir role sahiptir çünkü stratejik planlama “kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği 

durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri 

belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya 

konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap 

verme sorumluluğuna rehberlik eder” (DPT, 2006)

Stratejik planın mevcut durum analizi bölümünde verilerin cinsiyet boyutunda belirtilmesi, bir cinsiyet için herhangi bir 

dezavantaj olup olmadığının, tespiti açısından son derece önemlidir. Örneğin hizmetiçi programına katılan öğretmen 

sayısının cinsiyete göre dağılımına ait bir veri, planlama aşaması için önemli bir veridir. Benzer biçimde, okul rehberlik 

hizmetlerinden danışmanlık hizmeti alan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımını ortaya koyan bir veri, okulun konuyla ilgili 

daha isabetli tedbirler almasına olanak sağlayabilir. Okulun önceki yıllarda mali kaynaklarının kullanımının cinsiyet bazında 

ele alınması, okulun yeni bütçesi hazırlanırken, mali kaynakların daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde 

kullanımı için yönlendirici olabilir. 

Okul yönetimleri, stratejik planlama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeterince gözetilip gözetilmediğini 

değerlendirmek için aşağıdaki kontrol listesinden faydalanabilir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir stratejik plan, diğer tüm planlama dokümanları için çıkış noktası olacağı için, 

hazırlanacak her türlü planlama dokümanının da (okul eylem planı, rehberlik çerçeve planı, krize müdahale planı, zümrelerin 

ünitelendirilmiş yıllık planları vb.) toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olmasına katkı sağlayacaktır.

Stratejik planlama ve bağlantılı çalışmalar kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.7. STRATEJİK PLANLAMA VE BAĞLANTILI ÇALIŞMALAR

Tablo 10. Stratejik Planlama Kontrol Listesi

EVET KISMEN HAYIR

1 Stratejik plan hazırlama ekibinde kadın ve erkek sayısı toplumsal cinsiyet 
eşitliği açısından uygun mu?

2 Mevcut durum analizinde cinsiyete göre ayrıştırılmış veri bulunuyor mu?

3 Okulun misyon ifadesi okulun toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 
hassasiyetini yansıtıyor mu?

4 Okulun misyon ifadesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı bir kelime/ ifade 
var mı?

5 Okulun vizyon ifadesi okulda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için açık 
bir hedef ortaya koyuyor mu?

6 Toplumsal cinsiyet eşitliği okulun temel değerleri arasında yer alıyor mu?

7 Her bir tema altında yer alan stratejik amaç, stratejik hedef, performans hedef 
ve göstergelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği gözetildi mi?
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Tablo 11. Stratejik Planlama ve Bağlantılı Çalışmaların Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

Tablo 12. Rehberlik Servisi Çalışmalarının Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere 
yer verilir.

OY-1. Okul yönetimi, çalışma planlarını (stratejik 
plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu 
yapılarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere 
ve projelere yer verilir.

OY-1.2. İnsan ve finans kaynaklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı bir şekilde kullanımı planlanır.

Rehberlik servisi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul olma sürecinin en kritik aktörlerinden biridir çünkü toplumsal 

cinsiyet eşitliği konusu hem kendi başına bir değer hem de diğer değerlerle bağlantılı olması sebebiyle değerler eğitiminin 

önemli bir bileşenidir.

Rehberlik servisi, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kendi çalışmalarını yapmanın yanı sıra, öğretmenlerin ve okul 

yönetiminin yapacakları çalışmaları yönlendirme açısından sorumluluğu büyüktür. Örneğin, şube temsilciliği ve okul 

öğrenci meclisi başkanlığı seçimlerinde kız ve erkek öğrencilerin eşit düzeyde teşvik edilmesi ile ilgili hedef doğrultusunda, 

öğretmenler için sınıf içinde yapacakları çalışmaya yönelik bir etkinlik planı hazırlaması, konuyla ilgili olarak etkili bir çalışma 

yapılması ve uygulama birliği sağlanması açısından son derece önemlidir. Başka bir örnek verilmesi gerekirse, okul ve sınıf 

ortamlarında başta cinsiyet temelli olmak üzere şiddet ve tacizi önlemek için gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili hedef 

için, okul yönetimini önleyici tedbirlerle ilgili olarak yönlendirmesi beklenmektedir.

Rehberlik servisi çalışması kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.8. REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMASI

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal cinsiyet 
eşitliğini sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, 
kız ve erkek çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet 
kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

EO-4. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, 
okul temsili ve görev dağılımı toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı 
seçimlerinde kız ve erkek öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında 
öğretmenleriyle veya okul yöneticileriyle paylaşıp yardım isteyebilir.

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair öğrencilerde 
farkındalık yaratılır.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın 
veliler eşit derecede desteklenir ve güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının eğitimlerine 
katkı vermeleri için özellikle desteklenir.
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Rehberlik servisinin öğretmenlerin ve okul yönetiminin yapacakları çalışmaları yönlendirme dışında doğrudan kendisinin 

üzerinde çalışma yapabileceği hedefler ve yapılabilecek çalışmalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere 
yer verilir.

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla 
mücadele etmek için etkinlikler düzenlenir.

E-O8.3. Alan ve meslek seçimi konularında öğrenciler cinsiyetten 
bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun olarak 
yönlendirilir.

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgi, yetenek ve 
kişilik özelliklerine dayalı, alan ve meslek seçimi konularında velilerde 
duyarlılık geliştirilir.

EO-8.5. Rehberlik uygulamalarında kullanılan ölçme-değerlendirme 
araçları tasarlanırken ve sonuçları değerlendirilip, paylaşılırken 
toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.6. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgilerini, 
yeteneklerini, öğrenme yollarını ve öğrenme güçlüklerini tanımalarına 
yönelik çalışmalar yapılır.

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal normların, önyargıların ve psiko-sosyal 
çevrenin kız ve erkek öğrencilerin psikolojik gelişimleri üzerindeki 
etkileri dikkate alınır.

EO8.8. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen problem çözme 
becerileri, atılganlık becerileri, bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel 
kimlik, ergenlik sorunları, yeme bozukluklarına vb. yönelik etkinlikler 
kız ve erkek öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.

EO-9. Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet 
ve zorbalığı önleme konusunda ortak tutum 
sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet temelli olmak üzere 
şiddet ve tacizi önlemek için gerekli düzenlemeler yapılır.

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

EO-9.3. Çocukların erken evlilik vb. konularda oluşacak baskılarla 
karşılaştıklarında nerelerden yardım alabilecekleri konusunda bilgi 
düzeyleri ve farkındalıkları artırılır.

EO-9.4.Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği 
yapılır.

OY-1. Okul yönetimi, çalışma planlarını (stratejik 
plan, okul rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapılarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve 
projelere yer verilir.

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek 
için velilerle işbirliği yapar.

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve etkilerinin neler 
olduğu konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın ne olduğu, 
etkilerinin neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda 
bilgilendirilir.

OY-9. Okul yönetimi, okul ve çevresinin güvenliğini 
sağlarken toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçları 
dikkate alır.

OY-9.1. Okulun toplumsal cinsiyet ile ilgili acil ve riskli durumlar için 
geliştirilmiş önleme ve iyileştirme programları vardır.
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Tablo 13. Rehberlik Servisi Çalışmalarının Doğrudan Kullanılabileceği Standartlar, Hedefler, 
Yapılabilecek Çalışmalar ve Öneriler

STANDART HEDEF YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR ve ÖNERİLER

EO-1. Sınıf içi uygulamalar 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, 
teknik ve stratejiler, kız ve erkek çocukların 
farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet 
kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

• Rehber öğretmenlerin öğrencilerin 
ilgi ve yeteneklerini, öğrenme stillerini 
ölçek üzerinden tespit etmesi ve 
değerlendirmelerini öğretmenler ile 
paylaşılması

EO-4. Öğrencilerin ders dışı 
etkinliklere katılımı, okul temsili 
ve görev dağılımı toplumsal 
cinsiyet eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi 
Başkanlığı seçimlerinde kız ve erkek öğrenciler 
eşit derecede teşvik edilir.

• Öğretmenler için sınıf içinde yapacakları 
çalışmaya yönelik bir etkinlik hazırlaması 
(ortaöğretimde bu etkinlik rehberlik planına 
dahil edilebilir)

EO-5. Eğitim ortamında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve 
davranışlarla karşılaştıklarında öğretmenleriyle 
veya okul yöneticileriyle paylaşıp yardım 
isteyebilir.

• Öğrencilere verilecek cinsiyetçi tutum ve 
davranışlar ile ilgili eğitimde, öğrencilerin 
cinsiyetçi tutum ve davranışlarla 
karşılaştıklarında kimlerden yardım 
alabilecekleri hakkında bilgilendirilmesi

EO-6. Öğretmenler tutum 
ve davranışlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
sonuçlarına dair öğrencilerde farkındalık yaratılır.

• Grup rehberliği çalışmalarının yapılması

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde top-
lumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini 
geliştirmeye yönelik çalışmalarda velilerle işbirliği 
yapılır.

• Veli toplantısına babaların davet edilmesi 
(“Baba toplantıma katılır mısın?”)

• Anaokullarında “baba bana masal anlat” 
etkinliği düzenlenmesi

• Toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını ortadan 
kaldırmaya yönelik etkinlikler içeren baba-
çocuk/anne-çocuk günü düzenlenmesi

• Meslek tanıtımında toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarını ortadan kaldırmaya yardımcı 
olacak mesleklere sahip velilerin kendi 
mesleklerini tanıtması

• Okul-aile birliğinin etkinlikler düzenlemesi

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri 
için erkek ve kadın veliler eşit derecede 
desteklenir ve güçlendirilir.

• Veli eğitimleri
• Velilere bireysel destek verilmesi 
• Velilerin çocuklarının akademik ve sosyal 

gelişim açısından zamanında ve doğru 
bilgilendirme yapılması

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler 
çocuklarının eğitimlerine katkı vermeleri için 
özellikle desteklenir.

• Veli eğitimleri
• Velilere bireysel destek verilmesi 
• Velilerin çocuklarının akademik ve sosyal 

gelişim açısından zamanında ve doğru 
bilgilendirme yapılması

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel 
rehberlik hizmetlerinde toplum-
sal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm 
paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere yer 
verilir.

• Toplumsal cinsiyet eşitliğinin değerler 
eğitimine entegre edilmesi

• Toplumsal cinsiyet eşitliği haftası 
düzenlenmesi ve gelenekselleştirilmesi

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip 
oldukları kalıpyargılarla mücadele etmek için 
etkinlikler düzenlenir.

• Meslek tanıtımında toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarını ortadan kaldırmaya 
yardımcı olacak mesleklere sahip velilerin/
mezunların kendi mesleklerini tanıtması

• Video, film gösterimleri (örnek: Benim 
Madam Curie’m kısa canlandırma filmleri, 
Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor 
Projesi tanıtım filmi)

• İş yeri ziyaretleri
• Öğrencilerin cinsiyetten bağımsız olarak ilgi 

ve yetenekleri hakkında bilgilendirilmesi



129Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları Kılavuzu

EO-8.3. Alan ve meslek seçimi konularında 
öğrenciler cinsiyetten bağımsız olarak ilgi, 
yetenek ve kişilik özelliklerine uygun olarak 
yönlendirilir.

• Öğrenci tanıma ölçekleri üzerinden tanıma 
faaliyetlerinin yapılması

• Öğrencilerin cinsiyetten bağımsız olarak ilgi 
ve yetenekleri hakkında bilgilendirilmesi

• Veli ve öğretmenlerin öğrencilerin 
cinsiyetten bağımsız olarak ilgi ve 
yetenekleri hakkında bilgilendirilmesi

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız 
olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine dayalı, 
alan ve meslek seçimi konularında velilerde 
duyarlılık geliştirilir.

• Velilerin çocuklarının cinsiyetten bağımsız 
olarak ilgi ve yetenekleri hakkında 
bilgilendirilmesi

• Video, film gösterimleri (örnek: Benim 
Madam Curie’m kısa canlandırma filmleri, 
Ülkem için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum: Bal Arıları Mühendis Oluyor 
Projesi tanıtım filmi)

EO-8.5. Rehberlik uygulamalarında kullanılan 
ölçme-değerlendirme araçları tasarlanırken ve 
sonuçları değerlendirilip, paylaşılırken toplumsal 
cinsiyete duyarlı olunur.

• Genellemelerden kaçınma
• Cinsiyetçi dil kullanmama
• Mevcut ölçme-değerlendirme araçları 

arasında seçim yaparken toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin gözetilmesinin dikkate alınması

• Gözlem formu hazırlarken, toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin dikkate alınması

EO-8.6. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız 
olarak ilgilerini, yeteneklerini, öğrenme yollarını 
ve öğrenme güçlüklerini tanımalarına yönelik 
çalışmalar yapılır.

• Kendini tanımaya yönelik test, ölçek ve 
envanterlerden faydalanılması

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal normların, 
önyargıların ve psiko-sosyal çevrenin kız ve erkek 
öğrencilerin psikolojik gelişimleri üzerindeki 
etkileri dikkate alınır.

• Olumsuz koşullara yönelik öğrencilerin baş 
etme becerilerini geliştirme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi

• Tüm faaliyetlerde içinde bulunulan 
gerçeklerin dikkate alınması ve kararında 
uygulamalar yapılması

EO-8.8. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen 
problem çözme becerileri, atılganlık becerileri, 
bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel kimlik, 
ergenlik sorunları, yeme bozukluklarına vb. 
yönelik etkinlikler kız ve erkek öğrencilerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.

• Kız ve erkek öğrencilerin eğitim konuları ile 
ilgili ihtiyaçlarının ayrı ayrı tespit edilmesi

EO-9. Cinsel istismar başta 
olmak üzere şiddet ve zorbalığı 
önleme konusunda ortak tutum 
sergilenir.

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla 
gerçekleştirilen cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi 
önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

• Grup rehberliği çalışmalarının yapılması
• Öğretmen ve velilere yönelik eğitimler 

gerçekleştirilmesi
• Süreçte okul web sayfası, e-posta, broşür, 

kitapçık, veli mektubu, veli bülteni, okul 
dergisinin kullanılması

EO-9.3. Çocukların erken evlilik vb. konularda 
oluşacak baskılarla karşılaştıklarında nerelerden 
yardım alabilecekleri konusunda bilgi düzeyleri ve 
farkındalıkları artırılır.

• Grup rehberliği çalışmalarının yapılması

OY-1. Okul yönetimi, çalışma 
planlarını (stratejik plan, okul 
rehberlik planı vb.) toplumsal 
cinsiyet eşitliğini yaygınlaştıracak 
şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği vurgusu yapılarak, toplumsal cinsiyet eşit-
liğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere 
yer verilir.

• Rehberlik çerçeve planı ve kriz müdahale 
planında toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
gözetilmesi

• Comenius projeleri
• Zümrelerle işbirliği içinde branş odaklı 

projeler
• Toplumsal cinsiyet eşitliği haftası projesi
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Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık yaratma konusunda en etkili yöntemlerden biri konunun ders içeriği ile 

ilişkilendirilmesidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha çok sosyal bilimler derslerinde ele alınabileceği düşünülmekle 

birlikte, aslında tüm derslerde ele alınabilecek bir konudur. Örneğin, 4. sınıf matematik ders kitabında yer alan aşağıdaki 

soru üzerinden bile, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna geçiş yapılabilir.

Ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi öğrencilerde konuyla 

ilgili farkındalık yaratma açısından etkili bir yöntem olabilir. Bir ders saatinde öğrencilerin ders kitaplarındaki bir ünitede yer 

alan görsel ve metinleri toplumsal cinsiyet eşitliği açısından değerlendirmesi istenebilir. Fark ettikleri her eşitsizlik üzerine 

öğrencilerin düşüncelerini paylaşmaları sağlanabilir. Söz konusu eşitsizlik için çözüm üretmeleri istenebilir. Hatta öğretmen 

ele alınacak ünitedeki görseller ve metinlerden yola çıkarak, daha önceden seçtiği bazı videoları öğrencilerine izletebilir. 

Benzer bir yaklaşım, geleneksel medyada ve günümüz bilgi iletişim teknolojilerinde toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının nasıl 

yeniden üretildiği konusunda da benimsenebilir. Reklam, film, çizgi film, video oyunları, gazete, TV vb. örnekleri üzerinden 

bir ders planı hazırlanabilir ve öğrencilerin analiz ve değerlendirme yapması sağlanabilir. Bu tür çalışmalarda, öğretmenin 

kolaylaştırıcı bir rol benimsemesi ve doğru sorularla öğrencileri düşünmeye teşvik etmesi son derece önemlidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı arttırmak için doğrudan konuya yönelik bir planlama yapılabileceği gibi, yıllık 

planda yer alan bir konu işlenirken de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekilebilir. Örneğin Türkçe öğretim programlarının 

çoğunda atasözlerine ve deyimlere yer verilmektedir. Bu konular işlenirken ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin toplumsal 

cinsiyet eşitsizliğini nasıl ürettiklerine dikkat çekilebilir. Ayrıca, sözlük içerisinde geçen cinsiyetçi söylem ve tanımlamalar 

birlikte incelenebilir. Benzer şekilde, 1. Sınıf Türkçe ders kitabında (Okuma Yazma Öğreniyorum-1. Kitap) yer alan ve aşağıda 

paylaşılan temizlik yapan kadın görseli üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna geçiş yapılabilir ve öğrencilerle aile 

içindeki görevler değerlendirilebilir.

4.9. SINIF ETKİNLİKLERİ
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Başka bir örnek vermek gerekirse, aşağıda yer alan 9. sınıf tarih ders kitabındaki tarihin tanımı ile ilgili bölümle bağlantılı 

olarak, öğrencilerden kadınlar tarafından yapılan tarih tanımlarının bulunması ve bu kişilerden birinin biyografisinin 

incelenmesi ile ilgili bir ödev verilebilir.

Ders kitaplarında günümüzün değerleriyle toplumsal cinsiyet eşitliği açısından sorunlu görünen edebi örnekler yer 

almaktadır. Örneğin 11. sınıf Türk edebiyatı ders kitabında yer alan Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu adlı romanı ile ilgili 

olarak “Firdevs Hanım, şuhluğu ve serbestliği ile tanınan dul bir kadındır. Eşi de bu sebeple ondan ayrılmıştır. Bihter, bu evliliğe 
Adnan Bey’in zenginliği için razı olmuştur” ifadesi yer almaktadır. Ancak bu tür örneklerin kitaplardan çıkarılması edebi 

birikimin reddedilmesi anlamına gelir. Zira Halit Ziya Uşaklıgil edebiyat tarihinin önemli figürlerinden biridir ve eserlerinin 

genç kuşaklar tarafından bilinmesi elzemdir. Bunun yerine öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirecek ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği değerini benimsemelerini sağlayacak bazı yöntemler kullanılabilir. Örneğin, öğretmenler, gerekli 

gördükleri yerde metinlerdeki cinsiyetçi ifadelere yönelik öğrencilere sorgulatıcı sorular yöneltebilir veya bir karşılaştırma 

çalışması yaptırabilir. Bu tür metinlerin yazıldığı tarihteki ve bugünkü sosyo-kültürel bağlam içerisinde toplumsal cinsiyet 

rolleri karşılaştırmalı olarak incelenmesi toplumsal cinsiyet normlarının gözden geçirilmesi için faydalı olabilir.

Yukarıdaki örneklere paralel olarak yine masal ve efsaneler üzerinde sınıf tartışmaları açılabilir. Örneğin, “Rapunzel’in neden 

kaçmak yerine, kendisini kurtarması için bir prens beklediği” ile ilgili sorular sorarak eleştirel düşünmeleri sağlanabilir.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun öğretim programlarında birçok kazanımla ilişkilendirilmesi mümkündür. Aşağıdaki 

tabloda bu kazanımlardan birkaç örnek yer almaktadır.
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Tablo 14. TCE ile İlişkilendirilebilecek Kazanım Örnekleri

Tablo 15. Sınıf Etkinliklerinin Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

KADEME DERS-SINIF-ÖĞRENME ALANI KAZANIM

Okul Öncesi Sosyal Ve Duygusal Gelişimle İlgili 
Kazanımlar

1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.

İlkokul Hayat Bilgisi-1. Sınıf B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.

İlkokul Satranç-Başlangıç Düzeyi 3. Basamak 1.2. Dünyadaki satranç şampiyonlarını tanır.

İlkokul Beden Eğitimi-4. Sınıf- B) Etkin Katılım 
ve Sağlıklı Yaşam Öğrenme Alanı

3. 1. Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcuları 
tanır.

Ortaokul Sosyal Bilgiler-5. Sınıf-5. Ünite 3. Buluş yapanların ve bilim insanlarının ortak 
özelliklerinin farkına varır.

Ortaokul Müzik-7. Sınıf A.8. Ses ve çalgı grupları oluşturmaya istekli olur.

Ortaokul Matematik-8. Sınıf-Olasılık ve İstatistik 
Öğrenme Alanı

2. Uygun istatistiksel temsil biçimlerini, merkezî eğilim 
ölçülerini ve standart sapmayı kullanarak gerçek 
yaşam durumları için görüş oluşturur.

Lise Türk Edebiyatı-9. Sınıf-3. Ünite-2. An-
latmaya Bağlı Edebî Metinleri İnceleme 
Yöntemi

8. Yazar ile metin arasındaki ilişkiyi belirler.

Lise Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi-10 Sınıf-
Ahlak Ve Değerler Öğrenme Alanı

2. Temel hak ve özgürlüklerin birey ve toplum için 
önemini açıklar.

Lise Coğrafya-11. Sınıf C.11.4. Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarını 
değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.

EO-2. Eğitim materyallerinin konu, 
metin ve görsellerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyecek şekilde 
üretilmesi ve kullanılması sağlanır.

EO-2.1. Konular işlenirken toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sorgulanmasını 
sağlayacak temalar seçilir.

EO-2.2. Ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine 
uygunluğu kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla değerlendirilir.

EO-2.4. Derslerde geleneksel medyada ve günümüz bilgi iletişim teknolojilerinde 
toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yeniden nasıl üretildiği konusuna dikkat 
çekilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim 
vardır.

EO-5.4. Ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl 
ürettiklerine dikkat çekilir.

Sınıf etkinlikleri kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 16. Okul Etkinliklerinin Kullanılabileceği Standart ve Hedefler

Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın arttırılması için doğrudan toplumsal cinsiyet eşitliği temalı 

şenlikler, kampanyalar, yarışmalar vb. etkinlikler gerçekleştirilebileceği gibi, okullarda kutlanan belirli gün ve haftaların da 

toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilişkilendirilmesi mümkündür. Bu tür faaliyetleri organize eden ve her okulda bulunan Törenler 

ve Kutlama Komisyonlarında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesi konusunda komisyona katkı sağlaması açısından, en 

az bir TEGE üyesinin yer alması önerilmektedir.

Okul etkinlikleri için, Okul Temelli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kampanya Kılavuzunda ve İyi Uygulama Örnekleri Kitapçığında 

yer alan uygulama/etkinlik önerilerinden faydalanabilirsiniz.

Okul etkinlikleri kapsamında ele alınabilecek hedefler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4.10. OKUL ETKİNLİKLERİ

EO-4. Öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımı, 
okul temsili ve görev dağılımı toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.3. Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinliklere katılım, cinsiyetçi kalıpyargılardan bağımsız olarak eşit 
derecede teşvik ve takdir edilir.

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler.

EO-6. Öğretmenler tutum ve davranışlarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair öğrencilerde 
farkındalık yaratılır.

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş 
baskısını ve dışlanmayı önlemeye yönelik tedbirler alınır.

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı 
olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere yer 
verilir.

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla 
mücadele etmek için etkinlikler düzenlenir.

EO-9. Cinsel istismar başta olmak üzere şiddet 
ve zorbalığı önleme konusunda ortak tutum 
sergilenir.

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizi önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

OY-3. Okul yönetimi, okulda cinsiyete 
dayalı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemlerden, 
tutumlardan ve davranışlardan uzak 
durulmasını sağlar.

OY-3.3. Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı 
teşvik edilir.

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları geliştirmek 
için velilerle işbirliği yapar.

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve etkilerinin neler 
olduğu konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin 
neler olduğu ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.
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EKLER
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EK 1:   TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL  
    STANDARTLARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI EĞİTİM ORTAMLARI VE 
SÜREÇLERİ STANDARTLARI

Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

EO-1. Sınıf içi uygulamalar toplumsal 
cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde 
yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, 
yöntem, teknik ve stratejiler, kız ve erkek 
çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal 
cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlanmadan belirlenir.

• Öğretmenlerle odak grup 
görüşmeleri

• Öğrencilerle odak grup 
görüşmeleri

• Ders hazırlık dokümanları

* EO-1.2. Derslik, laboratuvar ve diğer eğitim 
ortamlarında kız ve erkek öğrencilere eşit 
düzeyde uygulama fırsatı verilir.

• Öğretmenlerle odak grup 
görüşmeleri

• Öğrencilerle odak grup 
görüşmeleri

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere akademik 
performanslarını yükseltmeleri için eşit düzeyde 
destek sağlanır.

• Tamamlayıcı çalışmalar, 
katılım kriterleri listesi

• Tamamlayıcı çalışmalar, 
yoklama listeleri, katılmama 
gerekçeleri ve alınan 
tedbirlerin dokümantasyonu

• Tamamlayıcı çalışma 
raporları

• Rehber öğretmen 
görüşmeleri

* EO-1.4. Sınıfça kararlar alınırken kız ve erkek 
öğrencilerin eşit katılımını sağlayacak önlemler 
alınır.

• Öğrencilerle odak grup 
görüşmeleri

• Öğretmen görüşmeleri

* EO-1.5. Sınıf içi iş bölümünde her iki cinsiyete 
eşit fırsat verilir.

• Öğrencilerle odak grup 
görüşmeleri

• Görev dağılım listesi ve takip 
çizelgesi

• Öğretmen görüşmeleri

EO-2. Eğitim materyallerinin konu, 
metin ve görsellerinin toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekleyecek 
şekilde üretilmesi ve kullanılması 
sağlanır.

EO-2.1. Konular işlenirken toplumsal cinsiyet 
eşitsizliklerinin sorgulanmasını sağlayacak 
temalar seçilir.

• Öğretmenlerin sınıf içi 
materyalleri

• Öğretmen görüşmeleri
• Zümre toplantısı tutanakları

EO-2.2. Ders kitaplarındaki görsellerin ve 
metinlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine 
uygunluğu kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla 
değerlendirilir.

• Öğrenci ve öğretmen 
görüşmeleri

• Metin ve görsel inceleme 
kontrol listeleri

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

EO-2.3. Ödevlerde, projelerde öğrencilerin 
toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalığını 
artıracak konulara yer verilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Zümre toplantısı tutanakları
• Ödev/Proje listeleri ve 

yönergeleri
• Dönem içerisinde verilen 

ödev/proje örnekleri
• Kullanılan materyallerin 

toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlılığı ile ilgili kontrol 
listesi

EO-2.4. Derslerde geleneksel medyada 
ve günümüz bilgi iletişim teknolojilerinde 
toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yeniden nasıl 
üretildiği konusuna dikkat çekilir.

• Öğretmenlerin sınıf içi 
materyalleri

• Öğretmen görüşmeleri
• Zümre toplantısı tutanakları
• Kullanılan linkler, 

materyaller

EO-3. Öğrenci performansı 
toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
şekilde değerlendirilir.

EO-3.1. Ölçme ve değerlendirme araçlarının 
içeriği toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını yeniden 
üretmeyecek şekilde hazırlanır.

• Yıl içerisinde kullanılan sınav 
soruları

• Proje konuları

* EO-3.2. Ölçme ve değerlendirme sonuçları 
paylaşılırken toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil 
kullanılır. 

• Öğretmen görüşmeleri
• Öğrenci görüşmeleri

* EO-3.3. Ölçme ve değerlendirme sonuçları 
bir cinsiyete göre olumlu veya olumsuz yığılma 
gösteriyorsa, nedenleri gözden geçirilir.

• Değerlendirme sonuçları
• Öğretmen görüşmeleri

* EO-3.4. Kız ve erkek öğrencilerin başarıları eşit 
derecede takdir edilir.

• Öğrenci görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri

EO-4. Öğrencilerin ders dışı 
etkinliklere katılımı, okul temsili ve 
görev dağılımı toplumsal cinsiyet 
eşitliği gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci 
Meclisi Başkanlığı seçimlerinde kız ve erkek 
öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

• Öğrenci görüşmeleri
• Temsilci listeleri (aday ve 

kesinleşen)

* EO-4.2. Okulu yarışma, konser, vb. 
etkinliklerde temsil edecek öğrencilerin 
görevlendirilmelerinde her iki cinsiyetin eşit 
katılımı sağlanır.

• Etkinlik ve katılımcı listeleri

* EO-4.3. Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinliklere katılım, cinsiyetçi 
kalıpyargılardan bağımsız olarak eşit derecede 
teşvik ve takdir edilir.

• Takdir belgeleri 
• Eğitsel kol ve kulüplerin üye 

listeleri
• Öğrenci görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri

EO-5. Eğitim ortamında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim 
vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal cinsiyet 
eşitliğini destekler.

• Kurul tutanakları
• Okul panoları
• Öğrenci görüşmeleri
         Öğretmen görüşmeleri
• Görsel materyaller
• Okulda öğrenci davranışını 

tanımlayan/duyuran 
dokümanlar

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve 
davranışlarla karşılaştıklarında öğretmenleriyle 
veya okul yöneticileriyle paylaşıp yardım 
isteyebilir.

• Öğrenci görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri
• Öğretmenlere başvuran 

çocuk sayıları

* EO-5.3. Kız ve erkek öğrencilerin sözleri ve 
fikirleri eşit derecede dikkate alınır.

• Öğrenci görüşmeleri 

EO-5.4. Ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl ürettiklerine 
dikkat çekilir.

• Ders planları
• Konuyla ilgili ders dışı 

etkinlik planları

EO-6. Öğretmenler tutum ve 
davranışlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve 
sonuçlarına dair öğrencilerde farkındalık 
yaratılır.

• Konuyla ilgili ders içi ve dışı 
etkinlik planları

• Öğrenci görüşmeleri

* EO-6.2. Kız ve erkek öğrenciler arasında 
olumlu davranış geliştirmek için kullanılan 
yöntemler cinsiyete dayalı olarak ayrıştırılmaz.

• Öğrenci görüşmeleri

EO-6.3. Öğrencilerin eşitlikçi davranışları 
öğretmenler tarafından teşvik edilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Öğrenci görüşmeleri

* EO-6.4. Kız ve erkek öğrencilere eşit davranılır, 
öğrencilerin cinsiyetlerinden dolayı kendilerine 
farklı davranıldığına dair algı oluşturacak tutum 
ve davranışlardan kaçınılır.

• Öğrenci görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet 
rolleri ile ilgili arkadaş baskısını ve dışlanmayı 
önlemeye yönelik tedbirler alınır.

• İç yönetmelikler
• Rehberlik servisi istatistikleri
• Öğrenci davranışları 

değerlendirme/disiplin 
kurulu istatistikleri

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini 
geliştirmeye yönelik çalışmalarda velilerle 
işbirliği yapılır.

• İşbirliği yapılan etkinlikler 
listesi

• Okulun velilere gönderdiği 
mektuplar/kısa mesajlar/e-
postalar

• Veli görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri 
için erkek ve kadın veliler eşit derecede 
desteklenir ve güçlendirilir.

• Veli görüşmeleri
• Okulun velilere gönderdiği 

mektuplar/kısa mesajlar/e-
postalar

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler 
çocuklarının eğitimlerine katkı vermeleri için 
özellikle desteklenir.

• Veli görüşmeleri
• Okulun velilere gönderdiği 

mektuplar/kısa mesajlar/e-
postalar

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

EO-8. Mesleki, eğitsel ve bireysel 
rehberlik hizmetlerinde toplumsal 
cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm 
paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere yer 
verilir.

• Rehberlik hizmetleri 
programı

• Etkinlik raporları

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip 
oldukları kalıpyargılarla mücadele etmek için 
etkinlikler düzenlenir.

• Rehberlik hizmetleri 
programı

• Etkinlik raporları

EO-8.3. Alan ve meslek seçimi konularında 
öğrenciler cinsiyetten bağımsız olarak ilgi, 
yetenek ve kişilik özelliklerine uygun olarak 
yönlendirilir.

• Bilgilendirme etkinlikleri 
raporları

• Öğrencilerin ilgi, yetenek ve 
kişiliklerini tanımaya yönelik 
etkinlikler raporu

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız 
olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine dayalı, 
alan ve meslek seçimi konularında velilerde 
duyarlılık geliştirilir.

• Veli görüşmeleri
• Okulun velilere gönderdiği 

mektuplar/kısa mesajlar/e-
postalar

• Etkinlik raporları

EO-8.5. Rehberlik uygulamalarında kullanılan 
ölçme-değerlendirme araçları tasarlanırken ve 
sonuçları değerlendirilip, paylaşılırken toplumsal 
cinsiyete duyarlı olunur.

• Rehber öğretmen 
görüşmeleri

• Öğrenci görüşmeleri
• Veli görüşmeleri

EO-8.6. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız 
olarak ilgilerini, yeteneklerini, öğrenme yollarını 
ve öğrenme güçlüklerini tanımalarına yönelik 
çalışmalar yapılır.

• Eğitsel rehberlik etkinlik 
raporları

• Öğrenci görüşmeleri

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal normların, 
önyargıların ve psiko-sosyal çevrenin kız 
ve erkek öğrencilerin psikolojik gelişimleri 
üzerindeki etkileri dikkate alınır.

• Etkinlik planları
• Etkinlik raporları
• Çalışan görüşmeleri

EO-8.8. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen 
problem çözme becerileri, atılganlık becerileri, 
bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel kimlik, 
ergenlik sorunları, yeme bozukluklarına vb. 
yönelik etkinlikler kız ve erkek öğrencilerin 
ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenir.

• Etkinlik planları
• Etkinlik raporları
• Öğretmen görüşmeleri
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

EO-9. Cinsel istismar başta olmak 
üzere şiddet ve zorbalığı önleme 
konusunda ortak tutum sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet 
temelli olmak üzere şiddet ve tacizi önlemek 
için gerekli düzenlemeler yapılır.

• İç yönetmelikler
• Öğrenci ve velileri 

bilgilendirici dokümanlar
• Etkinlik raporları

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla 
gerçekleştirilen cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi 
önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

• İç yönetmelikler
• Öğrenci ve velileri 

bilgilendirici dokümanlar
• Etkinlik raporları

EO-9.3. Çocukların erken evlilik vb. konularda 
oluşacak baskılarla karşılaştıklarında nerelerden 
yardım alabilecekleri konusunda bilgi düzeyleri 
ve farkındalıkları artırılır.

• Öğrenci ve velileri 
bilgilendirici dokümanlar

• Etkinlik raporları

EO-9.4.Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede 
tüm paydaşlarla işbirliği yapılır.

• İşbirliği yapılan alanlar listesi
• Veli görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri
• Etkinlik raporları
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

OY-1. Okul yönetimi, çalışma 
planlarını (stratejik plan, okul 
rehberlik planı vb.) toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştıracak şekilde 
yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet 
eşitliği vurgusu yapılarak, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve 
projelere yer verilir.

• Çalışma planları
• Yönetici görüşmeleri
• Proje dokümanları

OY-1.2. İnsan ve finans kaynaklarının toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde kullanımı 
planlanır.

• İlgili planlama dokümanları

OY-1.3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya 
yönelik tüm planlamalar ve tedbirler, yazılı 
olarak okul toplumuyla paylaşılır.

• Yazışma ve duyuru kayıtları
• Okul broşürleri
• Okul panoları
• Okul dergileri
• Veli bültenleri
• Velilere gönderilen 

mektuplar
• Okul web sitesi

OY-2. Okul yönetimi, tüm okul 
çalışanlarının (öğretmen, yönetici ve 
destek personel) toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı olmaları için gerekli 
eğitim çalışmalarını yapar.

OY-2.1. Tüm okul çalışanlarının temel toplumsal 
cinsiyet eşitliği eğitimi alması sağlanır.

• Katılımcı listesi 
• Eğitim raporları

OY-2.2. Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları eğitimi 
alması sağlanır.

• Katılımcı listesi 
• Eğitim raporları

OY-2.3. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve 
zorbalık hakkında tüm okul çalışanlarının eğitim 
alması sağlanır.

• Katılımcı listesi 
• Eğitim raporları

OY-3. Okul yönetimi, okulda 
cinsiyete dayalı ayrımcı ve aşağılayıcı 
söylemlerden, tutumlardan ve 
davranışlardan uzak durulmasını 
sağlar.

OY-3.1. Yönetim ile çalışanlar arasındaki 
ilişkilerde cinsiyet ayırt etmeksizin şeffaflık ve 
bilgilendirme temel ilke olarak benimsenir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Duyuru metinleri (elektronik 

duyurular dahil)

OY-3.2. Kadın ve erkek çalışanların cinsiyete 
dayalı farklılıkları ve benzerlikleri herhangi 
bir baskı altında kalmadan tartışabilecekleri 
ortamlar hazırlanır.

• Öğretmen görüşmeleri
• İlgili yazılı dokümanlar
• Toplantı tutanakları

OY-3.3. Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı dil kullanımı teşvik edilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri
• İlgili yazılı dokümanlar

OY-3.4. Okulda cinsiyete dayalı aşağılayıcı/
ayrımcı tutum ve davranışlar sergilendiğinde ne 
yapılacağı bilinir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Öğrenci görüşmeleri
• İlgili yazılı dokümanlar
• Broşürler

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL YÖNETİMİ STANDARTLARI
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

OY-4. Okul yönetimi, çalışanları 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek çalışmalar yapmaları 
için motive eder.

OY-4.1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek çalışmalarda öğretmenlere 
rehberlik yapılır.

• Öğretmen görüşmeleri
• Etkinlik listeleri
• Okulun işbirliği halinde 

olduğu kuruluşlar ve 
uzmanların listesi ve etkinlik 
raporları

OY-4.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek çalışmalar için gerekli ortam ve 
olanaklar sağlanır.

• Öğretmen görüşmeleri
• Okulun ortam özellikleri 

ve olanaklarını tanımlayan 
doküman/liste

• Öğrenci görüşmeleri
• Teşvik edilecek 

uygulamaların listesi
• Bir önceki dönem teşvik 

edilen etkinliklerin listesi
• Kendini geliştirme 

amacıyla çalışmalar yapan 
öğretmenler ve yaptıklarının 
listesi

OY-5. Okul yönetimi, karar alma 
süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen 
ve diğer çalışanların cinsiyet bazında 
eşit katılımını sağlar.

OY-5.1. Karar alma süreçlerine öğrenci, veli, 
öğretmen ve diğer çalışanların katılabilmesi için 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir karar 
alma mekanizması oluşturulur.

• Karar alma süreçlerinin 
tanımları

• Öğretmen görüşmeleri
• Toplantı tutanakları
• Öğrenci Öneri Kutusu 

raporları

OY-5.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
katılımın nasıl olacağı çalışanlar tarafından 
bilinir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Okul içi yazılı duyurular
• (elektronik duyurular dâhil)
• Katılım yönergeleri

OY-5.3. Kadın ve erkek çalışanların görüş ve 
önerileri eşit derecede dikkate alınır.

• Öğretmen görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri

OY-6. Okul yönetimi, öğretmenlerin 
okul içi ve dışı görev dağılımında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
bir yaklaşım benimser.

OY-6.1. Öğretmenlere cinsiyet bazında okul 
içinde ve dışında eşit temsil ve yetki/sorumluluk 
verilir.

• Görev listeleri
• Öğretmen görüşmeleri

OY-6.2. İşin niteliği ve iş yükünün 
belirlenmesinde kadın ve erkek öğretmenler 
arasında toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Toplantı tutanakları 
• Görev dağılım çizelgeleri
• Ders yükü çizelgeleri
• Seminer haftası ve zümre 

toplantısı tutanakları

OY-6.3. Yöneticilik pozisyonları için kadın ve 
erkek öğretmenler eşit düzeyde teşvik edilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri

OY-6.4. Kadın ve erkek öğretmenlere liderlik 
becerilerini kullanmaları için eşit fırsat verilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Öğretmenlere yönelik 

etkinlik listeleri
• Görevlendirme listeleri
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

OY7. Okul yönetimi, okulda cinsiyete 
dayalı ayrımcı ve aşağılayıcı 
söylemlerden, tutumlardan ve 
davranışlardan uzak durulmasını 
sağlar. 

OY-7.1. Kadın ve erkek öğretmenlerin başarıları 
eşit düzeyde takdir edilir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Takdir listeleri
• Yönetici görüşü

OY-7.2. Performans değerlendirmede yanlılık 
olup olmadığı gözden geçirilir.

• Değerlendirme raporları
• Kurum çalışanlarının 

memnuniyet anketleri

OY-7.3. Değerlendirme sonuçlarının 
değerlendirilen kişiyle paylaşımında toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır.

• Öğretmen görüşmeleri
• Diğer çalışan görüşmeleri

OY-8. Okul yönetimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmaya 
yönelik çalışmaları geliştirmek için 
velilerle işbirliği yapar.

OY-8.1. Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, 
cinsiyet, vb. hiçbir ayrım yapılmaz.

• Veli görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin ve etkilerinin neler olduğu 
konusunda bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

• Veli görüşmeleri
• Etkinlik listeleri/duyuruları

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve 
zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu 
ve nasıl önlenmesi gerektiği konusunda 
bilgilendirilir.

• Etkinlik listeleri 
• Veli görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri

OY-9. Okul yönetimi, okul ve 
çevresinin güvenliğini sağlarken 
toplumsal cinsiyet temelli ihtiyaçları 
dikkate alır.

OY-9.1. Okulun toplumsal cinsiyet ile ilgili acil 
ve riskli durumlar için geliştirilmiş önleme ve 
iyileştirme programları vardır.

• Okul rehberlik çerçeve planı
• Öğretmen görüşmeleri

OY-9.2. Okulun açık ve kapalı mekânlarında 
cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çocukların, 
çalışanların ve velilerin kendilerini güvende 
hissetmeleri için gerekli önlemler alınır.

• Çalışan, veli ve çocuklarla 
görüşmeleri

• Önlemler listesi ve 
duyuruları

• Yönetici görüşmeleri

OY-9.3. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrenci, 
çalışan ve velilerin okula güvenli bir şekilde 
ulaşması sağlanır.

• Önlemler listesi ve 
duyuruları

OY-9.4. Güvenlik görevlileri, veliler, ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlarla cinsiyet temelli şiddeti 
önlemek üzere düzenli işbirliği yapılır.

• İşbirliği raporları
• İşbirliği yapılan alanların 

listesi
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Standartlar Hedefler Doğrulama Kaynakları

OY-10. Okul yönetimi, binaların 
kullanımında, ortamların 
düzenlenmesinde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözetir.

* OY-10.1. Okul koridorları, spor alanları, okul 
bahçesi ve kantin vb. kız ve erkek öğrencilerin 
ortak ve eşit olarak yararlanabilecekleri şekilde 
tasarlanır.

• Öğrenci görüşmeleri 
• Öğretmen görüşmeleri

OY-10.2. Okulun iç ve dış mekânlarında 
(derslikler, koridorlar, laboratuvarlar, bahçe, 
spor-sanat alanları, vb.) kullanılan görsellerin 
çocukların gelişim özelliklerine ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı olmasına özen 
gösterilir.

• Tüm görseller
• Uzman ve öğretmen 

görüşmeleri

OY-10.3. Kadın ve erkek öğretmenlerin 
dinlenme mekânları ortak kullanabilecekleri 
şekilde düzenlenir.

• Öğretmen görüşmeleri
• Yönetici görüşmeleri

OY-10.4. Tuvaletler kız ve erkek öğrenciler ile 
kadın ve erkek öğretmenlerin ihtiyaçlarına 
uygundur.

• Öğrenci görüşmeleri
• Öğretmen görüşmeleri

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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EK 2: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI     
   EĞİTİM ORTAMLARI VE SÜREÇLERİ STANDARTLARI  
   DEĞERLENDİRME FORMU
Aşağıdaki dereceleme ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim ortamları ve süreçleri standartları ve hedefleri 

yer almaktadır. Her hedef için okulunuzdaki genel durumu dikkate alarak, 1 (geliştirilmeli), 2 (yeterli) ve 3 (örnek gösterilebilir) 

derecelerinden birini işaretleyiniz.

Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

EO-1. Sınıf içi uygulamalar 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak şekilde yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda 
kullanılan, yöntem, teknik ve 
stratejiler, kız ve erkek çocukların 
farklı ilgi ve yeteneklerini 
toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile 
sınırlanmadan belirlenir.

* EO-1.2. Derslik, laboratuvar ve diğer 
eğitim ortamlarında kız ve erkek 
öğrencilere eşit düzeyde uygulama 
fırsatı verilir.

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere aka-
demik performanslarını yükseltmeleri 
için eşit düzeyde destek sağlanır.

* EO-1.4. Sınıfça kararlar alınırken kız 
ve erkek öğrencilerin eşit katılımını 
sağlayacak önlemler alınır.

* EO-1.5. Sınıf içi iş bölümünde her iki 
cinsiyete eşit fırsat verilir.

EO-2. Eğitim materyallerinin 
konu, metin ve görsellerinin 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek şekilde 
üretilmesi ve kullanılması 
sağlanır.

EO-2.1. Konular işlenirken 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin 
sorgulanmasını sağlayacak temalar 
seçilir.

EO-2.2. Ders kitaplarındaki görsellerin 
ve metinlerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğine uygunluğu kız ve erkek 
öğrencilerin katılımıyla değerlendirilir.

EO-2.3. Ödevlerde, projelerde 
öğrencilerin toplumsal cinsiyet 
eşitliğine ilişkin farkındalığını artıracak 
konulara yer verilir.

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

EO-2.4. Derslerde geleneksel 
medyada ve günümüz bilgi iletişim 
teknolojilerinde toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarının yeniden nasıl 
üretildiği konusuna dikkat çekilir.

EO-3. Öğrenci performansı 
toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
şekilde değerlendirilir.

EO-3.1. Ölçme ve değerlendirme 
araçlarının içeriği toplumsal cinsiyet 
kalıpyargılarını yeniden üretmeyecek 
şekilde hazırlanır.

* EO-3.2. Ölçme ve değerlendirme 
sonuçları paylaşılırken toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır. 

* EO-3.3. Ölçme ve değerlendirme 
sonuçları bir cinsiyete göre olumlu 
veya olumsuz yığılma gösteriyorsa, 
nedenleri gözden geçirilir.

* EO-3.4. Kız ve erkek öğrencilerin 
başarıları eşit derecede takdir edilir.

EO-4. Öğrencilerin ders dışı 
etkinliklere katılımı, okul 
temsili ve görev dağılımı 
toplumsal cinsiyet eşitliği 
gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve 
Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı 
seçimlerinde kız ve erkek öğrenciler 
eşit derecede teşvik edilir.

* EO-4.2. Okulu yarışma, konser, 
vb. etkinliklerde temsil edecek 
öğrencilerin görevlendirilmelerinde 
her iki cinsiyetin eşit katılımı sağlanır.

* EO-4.3. Ders dışı bilimsel, sosyal, 
kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinliklere katılım, cinsiyetçi 
kalıpyargılardan bağımsız olarak eşit 
derecede teşvik ve takdir edilir.

EO-5. Eğitim ortamında 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı bir iletişim vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal 
cinsiyet eşitliğini destekler.

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum 
ve davranışlarla karşılaştıklarında 
öğretmenleriyle veya okul 
yöneticileriyle paylaşıp yardım 
isteyebilir.

* EO-5.3. Kız ve erkek öğrencilerin 
sözleri ve fikirleri eşit derecede 
dikkate alınır.

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

EO-5.4. Ayrımcı atasözlerin ve 
deyimlerin toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğini nasıl ürettiklerine dikkat 
çekilir.

EO-6. Öğretmenler tutum 
ve davranışlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği 
ve sonuçlarına dair öğrencilerde 
farkındalık yaratılır.

* EO-6.2. Kız ve erkek öğrenciler 
arasında olumlu davranış geliştirmek 
için kullanılan yöntemler cinsiyete 
dayalı olarak ayrıştırılmaz.

EO-6.3. Öğrencilerin eşitlikçi 
davranışları öğretmenler tarafından 
teşvik edilir.

* EO-6.4. Kız ve erkek öğrencilere 
eşit davranılır, öğrencilerin 
cinsiyetlerinden dolayı kendilerine 
farklı davranıldığına dair algı 
oluşturacak tutum ve davranışlardan 
kaçınılır.

EO-6.5. Öğrenme ortamında 
toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili 
arkadaş baskısını ve dışlanmayı 
önlemeye yönelik tedbirler alınır.

EO-7. Veli ile olan ilişkilerde 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet 
eşitliğini geliştirmeye yönelik 
çalışmalarda velilerle işbirliği yapılır.

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine 
katkı vermeleri için erkek ve kadın 
veliler eşit derecede desteklenir ve 
güçlendirilir.

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten 
veliler çocuklarının eğitimlerine katkı 
vermeleri için özellikle desteklenir.

EO-8. Mesleki, eğitsel 
ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal 
cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri 
planında tüm paydaşlarda toplumsal 
cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık 
oluşturmaya yönelik etkinliklere yer 
verilir.

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere 
ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla 
mücadele etmek için etkinlikler 
düzenlenir.

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

EO-8.3. Alan ve meslek seçimi 
konularında öğrenciler cinsiyetten 
bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik 
özelliklerine uygun olarak yönlendirilir.

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden 
bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik 
özelliklerine dayalı, alan ve meslek 
seçimi konularında velilerde duyarlılık 
geliştirilir.

EO-8.5. Rehberlik uygulamalarında 
kullanılan ölçme-değerlendirme 
araçları tasarlanırken ve sonuçları 
değerlendirilip, paylaşılırken 
toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.6. Öğrencilerin cinsiyetlerinden 
bağımsız olarak ilgilerini, 
yeteneklerini, öğrenme yollarını ve 
öğrenme güçlüklerini tanımalarına 
yönelik çalışmalar yapılır.

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal 
normların, önyargıların ve psiko-
sosyal çevrenin kız ve erkek 
öğrencilerin psikolojik gelişimleri 
üzerindeki etkileri dikkate alınır.

EO-8.8. Öğrencilerin gelişimlerini 
destekleyen problem çözme 
becerileri, atılganlık becerileri, 
bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel 
kimlik, ergenlik sorunları, yeme 
bozukluklarına vb. yönelik etkinlikler 
kız ve erkek öğrencilerin ihtiyaçlarına 
uygun olarak düzenlenir.

EO-9. Cinsel istismar başta 
olmak üzere şiddet ve 
zorbalığı önleme konusunda 
ortak tutum sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında 
başta cinsiyet temelli olmak üzere 
şiddet ve tacizi önlemek için gerekli 
düzenlemeler yapılır.

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri 
aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete 
dayalı şiddet ve tacizi önlemeye 
yönelik çalışmalar yapılır.

EO-9.3. Çocukların erken evlilik 
vb. konularda oluşacak baskılarla 
karşılaştıklarında nerelerden yardım 
alabilecekleri konusunda bilgi 
düzeyleri ve farkındalıkları artırılır.

EO-9.4.Cinsiyete dayalı şiddetle 
mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği 
yapılır.
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EK 3: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE DUYARLI OKUL      
   YÖNETİMİ STANDARTLARI DEGERLENDİRME FORMU

Aşağıdaki dereceleme ölçeğinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı okul yönetimi standartları ve hedefleri yer almaktadır. 

Her hedef için okulunuzdaki genel durumu dikkate alarak, 1 (geliştirilmeli), 2 (yeterli) ve 3 (örnek gösterilebilir) derecelerinden 

birini işaretleyiniz.

Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

OY-1. Okul yönetimi, çalışma 
planlarını (stratejik plan, 
okul rehberlik planı vb.) 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştıracak şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal 
cinsiyet eşitliği vurgusu yapılarak, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve 
projelere yer verilir.

OY-1.2. İnsan ve finans kaynaklarının 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
şekilde kullanımı planlanır.

OY-1.3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamaya yönelik tüm planlamalar 
ve tedbirler, yazılı olarak okul toplu-
muyla paylaşılır.

OY-2. Okul yönetimi, tüm 
okul çalışanlarının (öğretmen, 
yönetici ve destek personel) 
toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı olmaları için gerekli 
eğitim çalışmalarını yapar.

OY-2.1. Tüm okul çalışanlarının temel 
toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
alması sağlanır.

OY-2.2. Öğretmenlerin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul 
Standartları eğitimi alması sağlanır.

OY-2.3. Toplumsal cinsiyet temelli 
şiddet ve zorbalık hakkında tüm okul 
çalışanlarının eğitim alması sağlanır.

OY-3. Okul yönetimi, 
okulda cinsiyete dayalı 
ayrımcı ve aşağılayıcı 
söylemlerden, tutumlardan 
ve davranışlardan uzak 
durulmasını sağlar.

OY-3.1. Yönetim ile çalışanlar 
arasındaki ilişkilerde cinsiyet ayırt 
etmeksizin şeffaflık ve bilgilendirme 
temel ilke olarak benimsenir.

OY-3.2. Kadın ve erkek çalışanların 
cinsiyete dayalı farklılıkları ve 
benzerlikleri herhangi bir baskı altında 
kalmadan tartışabilecekleri ortamlar 
hazırlanır.

OY-3.3. Çalışanların toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı dil kullanımı teşvik 
edilir.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

OY-3.4. Okulda cinsiyete dayalı 
aşağılayıcı/ayrımcı tutum ve 
davranışlar sergilendiğinde ne 
yapılacağı bilinir.

OY-4. Okul yönetimi, 
çalışanları toplumsal cinsiyet 
eşitliğini destekleyecek 
çalışmalar yapmaları için 
motive eder.

OY-4.1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek çalışmalarda 
öğretmenlere rehberlik yapılır.

OY-4.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek çalışmalar için gerekli 
ortam ve olanaklar sağlanır.

OY-5. Okul yönetimi, karar 
alma süreçlerine öğrenci, veli, 
öğretmen ve diğer çalışanların 
cinsiyet bazında eşit katılımını 
sağlar.

OY-5.1. Karar alma süreçlerine öğrenci, 
veli, öğretmen ve diğer çalışanların 
katılabilmesi için toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir karar alma 
mekanizması oluşturulur.

OY-5.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
duyarlı katılımın nasıl olacağı 
çalışanlar tarafından bilinir.

OY-5.3. Kadın ve erkek çalışanların 
görüş ve önerileri eşit derecede 
dikkate alınır.

OY-6. Okul yönetimi, 
öğretmenlerin okul içi ve dışı 
görev dağılımında toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 
yaklaşım benimser.

OY-6.1. Öğretmenlere cinsiyet bazında 
okul içinde ve dışında eşit temsil ve 
yetki/sorumluluk verilir.

OY-6.2. İşin niteliği ve iş yükünün 
belirlenmesinde kadın ve erkek 
öğretmenler arasında toplumsal 
cinsiyet eşitliği gözetilir.

OY-6.3. Yöneticilik pozisyonları için 
kadın ve erkek öğretmenler eşit 
düzeyde teşvik edilir.

OY-6.4. Kadın ve erkek öğretmenlere 
liderlik becerilerini kullanmaları için 
eşit fırsat verilir.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

OY-7. Okul yönetimi 
çalışanların performanslarını 
cinsiyetlerinden bağımsız 
değerlendirir.

OY-7.1. Kadın ve erkek öğretmenlerin 
başarıları eşit düzeyde takdir edilir.

OY-7.2. Performans değerlendirmede 
yanlılık olup olmadığı gözden geçirilir.

OY-7.3. Değerlendirme sonuçlarının 
değerlendirilen kişiyle paylaşımında 
toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil 
kullanılır.

OY-8. Okul yönetimi, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik 
çalışmaları geliştirmek için 
velilerle işbirliği yapar.

OY-8.1. Veliler arasında dil, din, ırk, 
kültür, cinsiyet, vb. hiçbir ayrım 
yapılmaz.

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğinin ve etkilerinin neler 
olduğu konusunda bilgilendirici 
etkinlikler düzenlenir.

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet 
ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin 
neler olduğu ve nasıl önlenmesi 
gerektiği konusunda bilgilendirilir.

OY-9. Okul yönetimi, okul 
ve çevresinin güvenliğini 
sağlarken toplumsal cinsiyet 
temelli ihtiyaçları dikkate alır.

OY-9.1. Okulun toplumsal cinsiyet 
ile ilgili acil ve riskli durumlar için 
geliştirilmiş önleme ve iyileştirme 
programları vardır.

OY-9.2. Okulun açık ve kapalı 
mekânlarında cinsiyet ayrımı 
yapılmaksızın çocukların, çalışanların 
ve velilerin kendilerini güvende 
hissetmeleri için gerekli önlemler 
alınır.

OY-9.3. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
öğrenci, çalışan ve velilerin okula 
güvenli bir şekilde ulaşması sağlanır.

OY-9.4. Güvenlik görevlileri, veliler, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
cinsiyet temelli şiddeti önlemek üzere 
düzenli işbirliği yapılır.
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Standartlar Hedefler Geliştirilmeli 
(1)

Yeterli 
(2)

Örnek 
gösterilebilir 

(3)

OY-10. Okul yönetimi, binaların 
kullanımında, ortamların 
düzenlenmesinde toplumsal 
cinsiyet eşitliğini gözetir.

* OY-10.1. Okul koridorları, spor 
alanları, okul bahçesi ve kantin vb. 
kız ve erkek öğrencilerin ortak ve eşit 
olarak yararlanabilecekleri şekilde 
tasarlanır.

OY-10.2. Okulun iç ve dış 
mekânlarında (derslikler, koridorlar, 
laboratuvarlar, bahçe, spor-sanat 
alanları, vb.) kullanılan görsellerin 
çocukların gelişim özelliklerine ve 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı 
olmasına özen gösterilir.

OY-10.3. Kadın ve erkek öğretmenle-
rin dinlenme mekânları ortak kullana-
bilecekleri şekilde düzenlenir.

OY-10.4. Tuvaletler kız ve erkek öğren-
ciler ile kadın ve erkek öğretmenlerin 
ihtiyaçlarına uygundur.

* Sadece kız ya da sadece erkek öğrencilerin eğitim aldığı okullarda değerlendirme kapsamı dışında bırakılabilir.
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EK 4: HEDEFLER VE YÖNTEMLER

EĞİTİM ORTAMLARI ve SÜREÇLERİ

EO-1. Sınıf içi 
uygulamalar toplumsal 
cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak şekilde 
yapılır.

EO-1.1. Sınıf içi uygulamalarda kullanılan, yöntem, teknik ve stratejiler, kız ve erkek 
çocukların farklı ilgi ve yeteneklerini toplumsal cinsiyet kalıpyargıları ile sınırlanmadan 
belirlenir.

Sınıf Gözlemi
Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Zümre Çalışması

* EO-1.2. Derslik, laboratuvar ve diğer eğitim ortamlarında kız ve erkek öğrencilere eşit 
düzeyde uygulama fırsatı verilir.

Sınıf Gözlemi

* EO-1.3. Kız ve erkek öğrencilere akademik performanslarını yükseltmeleri için eşit 
düzeyde destek sağlanır.

Zümre Çalışması

* EO-1.4. Sınıfça kararlar alınırken kız ve erkek öğrencilerin eşit katılımını sağlayacak 
önlemler alınır.

Sınıf Gözlemi

* EO-1.5. Sınıf içi iş bölümünde her iki cinsiyete eşit fırsat verilir. Zümre Çalışması

EO-2. Eğitim 
materyallerinin konu, 
metin ve görsellerinin 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğini destekleyecek 
şekilde üretilmesi ve 
kullanılması sağlanır.

EO-2.1. Konular işlenirken toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sorgulanmasını sağlayacak 
temalar seçilir.

Zümre Çalışması
Sınıf Etkinlikleri

EO-2.2. Ders kitaplarındaki görsellerin ve metinlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine 
uygunluğu kız ve erkek öğrencilerin katılımıyla değerlendirilir.

Zümre Çalışması
Sınıf Etkinlikleri

EO-2.3. Ödevlerde, projelerde öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
farkındalığını artıracak konulara yer verilir.

Zümre Çalışması

EO-2.4. Derslerde geleneksel medyada ve günümüz bilgi iletişim teknolojilerinde 
toplumsal cinsiyet kalıpyargılarının yeniden nasıl üretildiği konusuna dikkat çekilir.

Zümre Çalışması
Sınıf Etkinlikleri

EO-3. Öğrenci 
performansı toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir 
şekilde değerlendirilir.

EO-3.1. Ölçme ve değerlendirme araçlarının içeriği toplumsal cinsiyet kalıpyargılarını 
yeniden üretmeyecek şekilde hazırlanır.

Zümre Çalışması

* EO-3.2. Ölçme ve değerlendirme sonuçları paylaşılırken toplumsal cinsiyete duyarlı bir 
dil kullanılır. 

Sınıf Gözlemi

* EO-3.3. Ölçme ve değerlendirme sonuçları bir cinsiyete göre olumlu veya olumsuz 
yığılma gösteriyorsa, nedenleri gözden geçirilir.

Zümre Çalışması

* EO-3.4. Kız ve erkek öğrencilerin başarıları eşit derecede takdir edilir. Sınıf Gözlemi

EO-4. Öğrencilerin ders 
dışı etkinliklere katılımı, 
okul temsili ve görev 
dağılımı toplumsal 
cinsiyet eşitliği 
gözetilerek yapılır.

* EO-4.1. Şube Temsilciliği ve Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde kız ve erkek 
öğrenciler eşit derecede teşvik edilir.

Sınıf Gözlemi
Zümre Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Bilgilendirme Çalışması

* EO-4.2. Okulu yarışma, konser, vb. etkinliklerde temsil edecek öğrencilerin 
görevlendirilmelerinde her iki cinsiyetin eşit katılımı sağlanır.

Bilgilendirme Çalışması

* EO-4.3. Ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılım, 
cinsiyetçi kalıpyargılardan bağımsız olarak eşit derecede teşvik ve takdir edilir.

Bilgilendirme Çalışması
Okul Etkinlikleri

EO-5. Eğitim ortamında 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir 
iletişim vardır.

EO-5.1. Okulda kullanılan dil toplumsal cinsiyet eşitliğini destekler. Eğitim Çalışması
Okul Gözlemi
Okul Etkinlikleri

EO-5.2. Öğrenciler cinsiyetçi tutum ve davranışlarla karşılaştıklarında öğretmenleriyle 
veya okul yöneticileriyle paylaşıp yardım isteyebilir.

Rehberlik Servisi Çalışması
Bilgilendirme Çalışması

* EO-5.3. Kız ve erkek öğrencilerin sözleri ve fikirleri eşit derecede dikkate alınır. Sınıf Gözlemi

EO-5.4. Ayrımcı atasözlerin ve deyimlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini nasıl ürettiklerine 
dikkat çekilir.

Zümre Çalışması
Sınıf Etkinlikleri

EO-6. Öğretmenler 
tutum ve 
davranışlarında 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlıdır.

EO-6.1. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve sonuçlarına dair öğrencilerde farkındalık yaratılır. Sınıf Gözlemi
Rehberlik Servisi Çalışması
Zihin Yürüyüşü
Okul Etkinlikleri

* EO-6.2. Kız ve erkek öğrenciler arasında olumlu davranış geliştirmek için kullanılan 
yöntemler cinsiyete dayalı olarak ayrıştırılmaz.

Sınıf Gözlemi
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EO-6.3. Öğrencilerin eşitlikçi davranışları öğretmenler tarafından teşvik edilir. Sınıf Gözlemi
Zümre Çalışması

* EO-6.4. Kız ve erkek öğrencilere eşit davranılır, öğrencilerin cinsiyetlerinden dolayı 
kendilerine farklı davranıldığına dair algı oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınılır.

Sınıf Gözlemi
Okul Gözlemi

EO-6.5. Öğrenme ortamında toplumsal cinsiyet rolleri ile ilgili arkadaş baskısını ve dışlan-
mayı önlemeye yönelik tedbirler alınır.

Sınıf Gözlemi
Zümre Çalışması
Okul Etkinlikleri

EO-7. Veli ile olan 
ilişkilerde toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı 
yaklaşılır.

EO-7.1. Okulda toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarda velilerle 
işbirliği yapılır.

Zümre Çalışması
Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Bilgilendirme Çalışması

EO-7.2. Çocukların eğitimlerine katkı vermeleri için erkek ve kadın veliler eşit derecede 
desteklenir ve güçlendirilir.

Zümre Çalışması
Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Zihin Yürüyüşü

EO-7.3. Tek başına çocuk büyüten veliler çocuklarının eğitimlerine katkı vermeleri için 
özellikle desteklenir.

Zümre Çalışması
Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Zihin Yürüyüşü

EO-8. Mesleki, eğitsel 
ve bireysel rehberlik 
hizmetlerinde toplumsal 
cinsiyete duyarlı olunur.

EO-8.1. Rehberlik hizmetleri planında tüm paydaşlarda toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin 
farkındalık oluşturmaya yönelik etkinliklere yer verilir.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Stratejik Planlama ve Bağlantılı Çalışmalar
Okul Etkinlikleri

EO-8.2. Öğrencilerin, mesleklere ilişkin sahip oldukları kalıpyargılarla mücadele etmek 
için etkinlikler düzenlenir.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Zihin Yürüyüşü
Okul Etkinlikleri

EO-8.3. Alan ve meslek seçimi konularında öğrenciler cinsiyetten bağımsız olarak ilgi, 
yetenek ve kişilik özelliklerine uygun olarak yönlendirilir.

Rehberlik Servisi Çalışması

EO-8.4. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine 
dayalı, alan ve meslek seçimi konularında velilerde duyarlılık geliştirilir.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması

EO-8.5. Rehberlik uygulamalarında kullanılan ölçme-değerlendirme araçları 
tasarlanırken ve sonuçları değerlendirilip, paylaşılırken toplumsal cinsiyete duyarlı olunur.

Rehberlik Servisi Çalışması

EO-8.6. Öğrencilerin cinsiyetlerinden bağımsız olarak ilgilerini, yeteneklerini, öğrenme 
yollarını ve öğrenme güçlüklerini tanımalarına yönelik çalışmalar yapılır.

Rehberlik Servisi Çalışması

EO-8.7. Cinsiyetçi toplumsal normların, önyargıların ve psiko-sosyal çevrenin kız ve erkek 
öğrencilerin psikolojik gelişimleri üzerindeki etkileri dikkate alınır.

Rehberlik Servisi Çalışması
Eğitim Çalışması

EO-8.8. Öğrencilerin gelişimlerini destekleyen problem çözme becerileri, atılganlık 
becerileri, bedeni tanıma, cinsel gelişim, cinsel kimlik, ergenlik sorunları, yeme 
bozukluklarına vb. yönelik etkinlikler kız ve erkek öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun olarak 
düzenlenir.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması

EO-9. Cinsel istismar 
başta olmak üzere 
şiddet ve zorbalığı 
önleme konusunda 
ortak tutum sergilenir.

EO-9.1. Okul ve sınıf ortamlarında başta cinsiyet temelli olmak üzere şiddet ve tacizi 
önlemek için gerekli düzenlemeler yapılır.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Okul Gözlemi

EO-9.2. Bilgi iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirilen cinsiyete dayalı şiddet ve 
tacizi önlemeye yönelik çalışmalar yapılır.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Okul Etkinlikleri

EO-9.3. Çocukların erken evlilik vb. konularda oluşacak baskılarla karşılaştıklarında 
nerelerden yardım alabilecekleri konusunda bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artırılır.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması

EO-9.4.Cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede tüm paydaşlarla işbirliği yapılır. Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
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OKUL YÖNETİMİ

OY-1. Okul yönetimi, 
çalışma planlarını 
(stratejik plan, okul 
rehberlik planı vb.) 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğini yaygınlaştıracak 
şekilde yapar.

OY-1.1. Çalışma planlarında toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu yapılarak, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere yer verilir.

Zümre Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Stratejik Planlama ve Bağlantılı Çalışmalar

OY-1.2. İnsan ve finans kaynaklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde 
kullanımı planlanır.

Stratejik Planlama ve Bağlantılı Çalışmalar

OY-1.3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik tüm planlamalar ve tedbirler, yazılı 
olarak okul toplumuyla paylaşılır.

Bilgilendirme Çalışması

OY-2. Okul yönetimi, 
tüm okul çalışanlarının 
(öğretmen, yönetici 
ve destek personel) 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı olmaları 
için gerekli eğitim 
çalışmalarını yapar.

OY-2.1. Tüm okul çalışanlarının temel toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alması sağlanır. Eğitim Çalışması
Zihin Yürüyüşü

OY-2.2. Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Okul Standartları eğitimi 
alması sağlanır.

Eğitim Çalışması

OY-2.3. Toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve zorbalık hakkında tüm okul çalışanlarının 
eğitim alması sağlanır.

Eğitim Çalışması
Zihin Yürüyüşü

OY-3. Okul yönetimi, 
okulda cinsiyete dayalı 
ayrımcı ve aşağılayıcı 
söylemlerden, 
tutumlardan ve 
davranışlardan uzak 
durulmasını sağlar.

OY-3.1. Yönetim ile çalışanlar arasındaki ilişkilerde cinsiyet ayırt etmeksizin şeffaflık ve 
bilgilendirme temel ilke olarak benimsenir.

Zümre Çalışması

OY-3.2. Kadın ve erkek çalışanların cinsiyete dayalı farklılıkları ve benzerlikleri herhangi 
bir baskı altında kalmadan tartışabilecekleri ortamlar hazırlanır.

OY-3.3. Çalışanların toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı dil kullanımı teşvik edilir. Okul Etkinlikleri

OY-3.4. Okulda cinsiyete dayalı aşağılayıcı/ayrımcı tutum ve davranışlar sergilendiğinde 
ne yapılacağı bilinir.

OY-4. Okul yönetimi, 
çalışanları toplumsal 
cinsiyet eşitliğini 
destekleyecek 
çalışmalar yapmaları için 
motive eder.

OY-4.1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalarda öğretmenlere rehberlik 
yapılır.

Eğitim Çalışması
Bilgilendirme Çalışması

OY-4.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek çalışmalar için gerekli ortam ve 
olanaklar sağlanır.

Eğitim Çalışması
Bilgilendirme Çalışması

OY-5. Okul yönetimi, 
karar alma süreçlerine 
öğrenci, veli, öğretmen 
ve diğer çalışanların 
cinsiyet bazında eşit 
katılımını sağlar.

OY-5.1. Karar alma süreçlerine öğrenci, veli, öğretmen ve diğer çalışanların katılabilmesi 
için toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir karar alma mekanizması oluşturulur.

Eğitim Çalışması

OY-5.2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı katılımın nasıl olacağı çalışanlar tarafından 
bilinir.

Eğitim Çalışması

OY-5.3. Kadın ve erkek çalışanların görüş ve önerileri eşit derecede dikkate alınır.

OY-6. Okul yönetimi, 
öğretmenlerin okul içi 
ve dışı görev dağılımında 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğine duyarlı bir 
yaklaşım benimser.

OY-6.1. Öğretmenlere cinsiyet bazında okul içinde ve dışında eşit temsil ve yetki/
sorumluluk verilir.

OY-6.2. İşin niteliği ve iş yükünün belirlenmesinde kadın ve erkek öğretmenler arasında 
toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilir.

OY-6.3. Yöneticilik pozisyonları için kadın ve erkek öğretmenler eşit düzeyde teşvik edilir.

OY-6.4. Kadın ve erkek öğretmenlere liderlik becerilerini kullanmaları için eşit fırsat verilir.
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OY-7. Okul yönetimi 
çalışanların 
performanslarını 
cinsiyetlerinden 
bağımsız değerlendirir.

OY-7.1. Kadın ve erkek öğretmenlerin başarıları eşit düzeyde takdir edilir.

OY-7.2. Performans değerlendirmede yanlılık olup olmadığı gözden geçirilir.

OY-7.3. Değerlendirme sonuçlarının değerlendirilen kişiyle paylaşımında toplumsal 
cinsiyete duyarlı bir dil kullanılır.

OY-8. Okul 
yönetimi, toplumsal 
cinsiyet eşitliğini 
yaygınlaştırmaya yönelik 
çalışmaları geliştirmek 
için velilerle işbirliği 
yapar.

OY-8.1. Veliler arasında dil, din, ırk, kültür, cinsiyet, vb. hiçbir ayrım yapılmaz. Okul Gözlemi

OY-8.2. Veliler için toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve etkilerinin neler olduğu konusunda 
bilgilendirici etkinlikler düzenlenir.

Eğitim Çalışması
Zihin Yürüyüşü
Rehberlik Servisi Çalışması
Okul Etkinlikleri

OY-8.3. Veliler cinsiyete dayalı şiddet ve zorbalığın ne olduğu, etkilerinin neler olduğu ve 
nasıl önlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilir.

Eğitim Çalışması
Rehberlik Servisi Çalışması
Okul Etkinlikleri

OY-9. Okul yönetimi, 
okul ve çevresinin 
güvenliğini sağlarken 
toplumsal cinsiyet 
temelli ihtiyaçları 
dikkate alır.

OY-9.1. Okulun toplumsal cinsiyet ile ilgili acil ve riskli durumlar için geliştirilmiş önleme ve 
iyileştirme programları vardır.

Rehberlik Servisi Çalışması

OY-9.2. Okulun açık ve kapalı mekânlarında cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çocukların, 
çalışanların ve velilerin kendilerini güvende hissetmeleri için gerekli önlemler alınır.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi

OY-9.3. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın öğrenci, çalışan ve velilerin okula güvenli bir şekilde 
ulaşması sağlanır.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi

OY-9.4. Güvenlik görevlileri, veliler, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla cinsiyet temelli 
şiddeti önlemek üzere düzenli işbirliği yapılır.

OY-10. Okul yönetimi, 
binaların kullanımında, 
ortamların 
düzenlenmesinde 
toplumsal cinsiyet 
eşitliğini gözetir.

* OY-10.1. Okul koridorları, spor alanları, okul bahçesi ve kantin vb. kız ve erkek 
öğrencilerin ortak ve eşit olarak yararlanabilecekleri şekilde tasarlanır.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi

OY-10.2. Okulun iç ve dış mekânlarında (derslikler, koridorlar, laboratuvarlar, bahçe, 
spor-sanat alanları, vb.) kullanılan görsellerin çocukların gelişim özelliklerine ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğine duyarlı olmasına özen gösterilir.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi

OY-10.3. Kadın ve erkek öğretmenlerin dinlenme mekânları ortak kullanabilecekleri 
şekilde düzenlenir.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi

OY-10.4. Tuvaletler kız ve erkek öğrenciler ile kadın ve erkek öğretmenlerin ihtiyaçlarına 
uygundur.

Zümre Çalışması
Okul Gözlemi
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