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Giriş 
 

Bu araştırma, ‘Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çoklu 

yürütülüp Ana Eylem 2 Stratejik ortaklıklar, Avrupa programı Erasmus+ kapsamında finanse 

edilmektedir. Bu 3 yıllık bir araştırma projesidir, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Türkiye ve 

Portekiz'den beş araştırma ekibi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Polisentrik Denetim, okulların ve diğer hizmet sağlayıcıların kapsayıcı eğitim sağlamak 

ve/veya daha yerelleştirilmiş okuldan okula iyileştirme modelleri uygulamak için giderek 

daha fazla dahil olduğu Avrupa genelinde, eğitimde ağ oluşturmanın artmasıyla ilişkilidir 

(Ehren, Janssens, Brown, McNamara, O’Hara & Shevlin, 2017).

ve diğer dış aktörler arasındaki koordineli ve işbirliğine dayalı çalışmanın okulları daha da 

iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gö

O’Hara & Shevlin, 2020). 

Polisentrik denetim yatay süreçler

birçok paydaş barındırır. Bu nedenle

oynadığı role ve gittikçe merkeziyetsizleşe

oluşturmak için onlara olan ihtiyacı 

Projenin Portekiz için temel amacı, çok merkezli bir yaklaşım örneği olarak Portekiz okul 

değerlendirme modelini analiz etmektir.

müfettişlerinin bu konudaki,yani aktörlerin katılı

hakkında algılarınınyanı sıra insanların ağlar içinde kim

okul değerlendirme modeli açıklanmaktadır

sonuçları hakkında bir açıklama da sunuyor.

Araştırma tasarımı iki bölümden oluşmaktadır.

ağlarını (Viseu Politeknik Enstitüsü'nden sorumlu) 

Bu araştırma, ‘Denetimde Yeni Yaklaşımlar: Çoklu Denetim Modeli’ projesi kapsamında 

yürütülüp Ana Eylem 2 Stratejik ortaklıklar, Avrupa programı Erasmus+ kapsamında finanse 

Bu 3 yıllık bir araştırma projesidir, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Türkiye ve 

Portekiz'den beş araştırma ekibi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. 

Denetim, okulların ve diğer hizmet sağlayıcıların kapsayıcı eğitim sağlamak 

e/veya daha yerelleştirilmiş okuldan okula iyileştirme modelleri uygulamak için giderek 

daha fazla dahil olduğu Avrupa genelinde, eğitimde ağ oluşturmanın artmasıyla ilişkilidir 

(Ehren, Janssens, Brown, McNamara, O’Hara & Shevlin, 2017). Bu aynı zamanda, o

ve diğer dış aktörler arasındaki koordineli ve işbirliğine dayalı çalışmanın okulları daha da 

iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteren literatüre dayanmaktadır (Brown, McNamara, 

denetim yatay süreçlere ve işbirlikçi çalışmaya dayanır ve denetleyiciler dahil 

Bu nedenle,polisentrik denetim bizi eğitim müfettişlikleri

oynadığı role ve gittikçe merkeziyetsizleşen eğitim sistemine uyma ve daha başarılı ağlar 

a olan ihtiyacı geri getiriyor. 

Projenin Portekiz için temel amacı, çok merkezli bir yaklaşım örneği olarak Portekiz okul 

değerlendirme modelini analiz etmektir.Bu nedenle, bu raporda, okul aktörlerinin ve 

,yani aktörlerin katılımı, ağa geri bildirim ve hesap verebilirlik 

algılarınınyanı sıra insanların ağlar içinde kimle ve nasıl çalıştığını gösteren Portekiz 

okul değerlendirme modeli açıklanmaktadır. Rapor ayrıca okul ağlarının yapısı, yönetimi ve 

sonuçları hakkında bir açıklama da sunuyor. 

Araştırma tasarımı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, Eğitim Müfettişliği tarafından 

(Viseu Politeknik Enstitüsü'nden sorumlu) değerlendirmek için kullanılan araçların 

’ projesi kapsamında 

yürütülüp Ana Eylem 2 Stratejik ortaklıklar, Avrupa programı Erasmus+ kapsamında finanse 

Bu 3 yıllık bir araştırma projesidir, Hollanda, İrlanda, Bulgaristan, Türkiye ve 

Denetim, okulların ve diğer hizmet sağlayıcıların kapsayıcı eğitim sağlamak 

e/veya daha yerelleştirilmiş okuldan okula iyileştirme modelleri uygulamak için giderek 

daha fazla dahil olduğu Avrupa genelinde, eğitimde ağ oluşturmanın artmasıyla ilişkilidir 

Bu aynı zamanda, okul ağları 

ve diğer dış aktörler arasındaki koordineli ve işbirliğine dayalı çalışmanın okulları daha da 

steren literatüre dayanmaktadır (Brown, McNamara, 

denetleyiciler dahil 

eğitim müfettişliklerinin 

ve daha başarılı ağlar 

Projenin Portekiz için temel amacı, çok merkezli bir yaklaşım örneği olarak Portekiz okul 

Bu nedenle, bu raporda, okul aktörlerinin ve 

mı, ağa geri bildirim ve hesap verebilirlik 

ve nasıl çalıştığını gösteren Portekiz 

Rapor ayrıca okul ağlarının yapısı, yönetimi ve 

İlk bölüm, Eğitim Müfettişliği tarafından öbek 

kullanılan araçların 



 

tercüme edilmesinden oluşuyordu.

veri tabanına (planlama belgeleri, operasyonel yönergeler) ve kilit bilgi kaynakları ile 

gerçekleştirilen görüşmelere (yarı yapılandırılmış ve 

analizinden oluşuyordu. Üç odak grup görüşmesi yapıldı: biri dış denetleme ekibiyle, iki saha 

müfettişi, emekli bir akademisyen

öz denetleme ekibiyle (Görüşme2 ve Görüşme3). 

bölgesinden okul müdürleriyle 12 yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.

raporun hazırlanmasından sorumlu olan IE

Raporun üç ana bölümü vardır:

- - İlk bölüm, kendi yönetim ve yönetim organları ve araçları ile okul ağları 

öbekleri (OÖ) - içinde organize edilen Portekiz bağlamının kısa bir tanımını içerir.

- - İkinci bölüm, okulların ve okul öbeklerinin değ

sunar. 

- - Üçüncü bölüm, aktörlerin okul öbeklerini değerlendirmeye yönelik algılarını 

sunmaktadır. Polisentrik

ilişkin Portekiz modelinin karşılaştırılması hakkında 

dayalı araştırmalardan yararlanır.

Lizbon Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, raporu araştırma ekibi Doç. Dr. Estela Costa (baş 

araştırmacı) ve Yardımcı Doçent Dr. Marta Almeida (araştırmacı) ve Portekiz Müfettişliği, aynı 

zamanda IE-ULisboa'da doktora öğrencisi olan Dulce Campos'un veri toplama ve işleme 

konusundaki işbirliği ile koordine etti.

Ramalho, João Rocha e Maria Figueiredo) 31/2002 sayılı Kanunun tercümesinde ve 

Müfettişlik tarafından kullanılan araçların sunumunda işbirliği yaptı.

veri toplamaya katılmıştır. 

 

 

 

 

 

tercüme edilmesinden oluşuyordu. İkinci kısım, çevrimiçi olarak mevcut olan denetim kurulu 

veri tabanına (planlama belgeleri, operasyonel yönergeler) ve kilit bilgi kaynakları ile 

gerçekleştirilen görüşmelere (yarı yapılandırılmış ve odak grup) odaklanan doküman 

Üç odak grup görüşmesi yapıldı: biri dış denetleme ekibiyle, iki saha 

, emekli bir akademisyen ve bir dış denetleyici(Görüşme1), ve iki okul öbeğinden

öz denetleme ekibiyle (Görüşme2 ve Görüşme3). Ayrıca hepsi Lizbon ve Tagus Vadisi 

bölgesinden okul müdürleriyle 12 yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır.

raporun hazırlanmasından sorumlu olan IE-ULisboa ekibi tarafından gerçekleştiri

Raporun üç ana bölümü vardır: 

İlk bölüm, kendi yönetim ve yönetim organları ve araçları ile okul ağları 

içinde organize edilen Portekiz bağlamının kısa bir tanımını içerir.

İkinci bölüm, okulların ve okul öbeklerinin değerlendirme modelinin bir tanımını 

Üçüncü bölüm, aktörlerin okul öbeklerini değerlendirmeye yönelik algılarını 

Polisentrik yaklaşımın ve Portekiz'deki okulların değerlendirilmesine 

ilişkin Portekiz modelinin karşılaştırılması hakkında bilgi sağlamak için gözleme 

dayalı araştırmalardan yararlanır. 

Lizbon Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, raporu araştırma ekibi Doç. Dr. Estela Costa (baş 

Yardımcı Doçent Dr. Marta Almeida (araştırmacı) ve Portekiz Müfettişliği, aynı 

ULisboa'da doktora öğrencisi olan Dulce Campos'un veri toplama ve işleme 

konusundaki işbirliği ile koordine etti. Viseu Politeknik Enstitüsü (Ana Costa Lopes, Henrique 

Ramalho, João Rocha e Maria Figueiredo) 31/2002 sayılı Kanunun tercümesinde ve 

Müfettişlik tarafından kullanılan araçların sunumunda işbirliği yaptı. Fernando Pessoa Cluster 

İkinci kısım, çevrimiçi olarak mevcut olan denetim kurulu 

veri tabanına (planlama belgeleri, operasyonel yönergeler) ve kilit bilgi kaynakları ile 

odak grup) odaklanan doküman 

Üç odak grup görüşmesi yapıldı: biri dış denetleme ekibiyle, iki saha 

iki okul öbeğindeniki 

Ayrıca hepsi Lizbon ve Tagus Vadisi 

bölgesinden okul müdürleriyle 12 yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Tüm görüşmeler, 

ULisboa ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

İlk bölüm, kendi yönetim ve yönetim organları ve araçları ile okul ağları - okul 

içinde organize edilen Portekiz bağlamının kısa bir tanımını içerir. 

erlendirme modelinin bir tanımını 

Üçüncü bölüm, aktörlerin okul öbeklerini değerlendirmeye yönelik algılarını 

yaklaşımın ve Portekiz'deki okulların değerlendirilmesine 

bilgi sağlamak için gözleme 

Lizbon Üniversitesi Eğitim Enstitüsü, raporu araştırma ekibi Doç. Dr. Estela Costa (baş 

Yardımcı Doçent Dr. Marta Almeida (araştırmacı) ve Portekiz Müfettişliği, aynı 

ULisboa'da doktora öğrencisi olan Dulce Campos'un veri toplama ve işleme 

Viseu Politeknik Enstitüsü (Ana Costa Lopes, Henrique 

Ramalho, João Rocha e Maria Figueiredo) 31/2002 sayılı Kanunun tercümesinde ve 

Fernando Pessoa Cluster 



 

 

1. Portekiz okul öbekleri: okulları ağlara 
bağlamak 

 

Portekiz'de okullar, ortak pedagojik proje altında faaliyet gösteren, farklı düzeylerde ve 

eğitim döngülerinde öğretim kuruluşlarından oluşan kendi yönetim ve yönetim organları ile 

okul ağları – okul öbekleri (OÖ

grupsuz okul (çoğunlukla ortaöğretim) vardır.

Mevcut okul öbeklerinin tarih öncesinde, 1990 yılında deneysel bir temelde, temel eğitimin 

üç döngüsünü fiziksel ve idari olarak bütünleştiren Entegre Temel Okulların (EBI) (15 Mayıs 

tarihli Ortak Düzen nº19/SERE/SEAM/90) oluşturulması yer almaktadır.

deneyimini takiben, ilk OÖ'ler okul ağının yeniden düzenlenmesinin bir parçası olarak 

1997'nin ortalarında ortaya çıktı.

OÖ, aynı coğrafi bölgede, farklı temel eğitim düzeyleri

yollarını desteklemek adına oluşturulmuştur (2 Haziran ta

27/97).Başından beri, OÖ'ler, anaokulları ve 1. 

bulunan medyatize edilmiş temel eğitim ile ilgili izolasyonun üstesinden gelme ihtiyacı ile 

ilişkilendirilmiştir (bkz. 2 Haziran tarihli Normatif 

Okul ağını OÖ'ye (okul ağları) yeniden düzenleme süreci, 2000 yılında idari, örgütsel ve 

pedagojik entegrasyon EBI okulları ile sonuçlanmıştır.Bu, ülke genelinde organik birimlerin 

sayısında bir azalmaya neden oldu.

 

1.1. Yapı 

OÖ'lerin, ortak pedagojik proje kapsamında faaliyet gösteren farklı düzeylerde ve eğitim 

döngülerinde öğretim kurumlarından oluşan kendi yönetim ve yönetim organları 

vardır.Genel olarak, OÖ aynı belediyeden eğitim ve öğretim kurumlarını entegre eder.

Yıllar geçtikçe, OÖ'lerin oluşturulması

yönetim organlarının istişaresine bağlıydı ve diğerlerinin yanı sıra, ortak pedagojik projelerin 

Portekiz okul öbekleri: okulları ağlara 

Portekiz'de okullar, ortak pedagojik proje altında faaliyet gösteren, farklı düzeylerde ve 

eğitim döngülerinde öğretim kuruluşlarından oluşan kendi yönetim ve yönetim organları ile 

OÖ) – içinde organize olma eğilimindedir.713 

grupsuz okul (çoğunlukla ortaöğretim) vardır. 
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varlığını, entegre okul yollarının inşasını, eğitim seviyeleri ve döngüleri arasındaki 
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Şekil 1- Dikey Okul Öbeklerinin Yapılandırılması
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Yatay Okul Öbekleri 

Çok az sayıda da olsa aynı eğitim seviyesine sahip okullardan oluşan yatay öbekler de vardır. 
Bu gibi durumlarda, ana okul ağın okullarından biridir.

 

Şekil 2 – Yatay Okul Öbeklerinin Yapılandırılması

 

1.2 Amaçlar 

Eğitim Bakanlığı tarafından OÖ'nü

 Belirli bir coğrafi bölgede zorunlu eğitimin kapsadığı öğ
yönlendirmeli yolunu tercih etmek;

 Okullardaki izolasyon durumlarının üstesinden gelinmesi ve sosyal dışlanmanın 
önlenmesi; 

 Okulların pedagojik kapasitesini ve kaynakların rasyonel kullanımını güçlendirmek;
 Tek bir özerklik, idare ve yönetim rejiminin uygulanmasını sağlamak;
 Devam eden deneyimlere değer vermek ve çerçevelemek
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Yatay Okul Öbeklerinin Yapılandırılması 
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Tek bir özerklik, idare ve yönetim rejiminin uygulanmasını sağlamak;
Devam eden deneyimlere değer vermek ve çerçevelemek. 
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Tek bir özerklik, idare ve yönetim rejiminin uygulanmasını sağlamak; 

(12/2000 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname) 



 

 

 

 

1.3 Yönetim Organları 

Yönetim organları, okul öncesi eğitim ile temel ve orta öğretim için kamu kurumlarının 

özerkliği, idaresi ve yönetimi rejimi (22 Nisan tarihli ve 75/2008 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname) tarafından düzenlenir ve Genel Kurul, Okul Müdürü ve ekibi, Pedagoji 

İdari Konseyden oluşur. 

Yönetim organlarının yetkinlikleri ile ilgili olarak (Şekil 3), Genel Konsey, diğerlerinin yanı sıra, 

Okul Öbekleri Müdürünün seçilmesinden, Eğitim Projesi'nin ve İç Yönetmeliklerin 

onaylanmasından, öz değerlendirme süreci

çizelgelerinin düzenlenmesi için kriterlerin açıklanmasından sorumludur.

işleyişini izlemek ve değerlendirmek ve önerilerde bulunmak için diğer idari ve yönetim 

organlarından da bilgi istenebilir.

üyesi olmayan personel, ebeveynler

temsil edilir. 

Okul Öbekleri Müdürü, Genel Kurul tarafından seçilir ve aşağıdaki şartlara göre 

sınavıyla işe alınır: Kesin bir atamaya sahip bir devlet okulu öğretmeni (veya belirli süreli 

sözleşmeli özel ve kooperatif okullarda çalışan profesyonelleşmiş bir öğretmen), en az 5 yıllık 

hizmet veren, okul yönetimi ve yönetim işlevlerini yerine ge

okulu öğretmeni olmak.OÖ müdürüne bir müdür yardımcısı ve bir ila üç asistan yardımcı 

olur. 

Pedagojik Konsey, okul öbeği

koordinatörlerini ve öbekteki

koordinatörü vb.) içermelidir.

temsilcileri ve ebeveynler, öğretim üyesi olmayan personel, öğrenciler gibi eğitim 

topluluğunun diğer unsurları da bu organda

Yönetim Kurulu, idari-mali konularda okul müdürü (Başkan), müdür yardımcısı veya müdür 

yardımcılarından biri ile okul yönetim hizmetleri müdüründen oluşan müzakere organıdır.
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Şekil 

 

 

Bu yönetim organlarına ek olarak ve 

pedagojik ağlar olarak işlev gören farklı amaçlar ve işbirliği mekanizmaları ile ara pedagojik 

yönetim yapıları düzenleyebilir.

Eğitim projesini uygulamak için, OÖ

üniversiteler, diğer öbekler, özel şirketler, dernekler ve kar amacı gütmeyen kuruluşları 

içeren) ağlar kurabilir veya diğer kuruluşlar tarafından koordine edilen pr

diğer ulusal ve uluslararası ağlara katılabilir.

 

1.3.1. Yönetim Araçları
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Şekil – 3 Okul Öbeği Yönetim Organları 
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Portekiz OÖ'yü yönetmek için farklı araçlar vardır (22 Nisan tarihli 75/2008 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname).  Eğitim projesi (EP), öbek rehberlik belgesidir. Üç yıl boyunca 

tasarlanan, öbek yönetimi ve yönetim organları tarafından hazırlanır ve onaylanır

eğitim rolünü yerine getirmeyi amaçladığı ilkeleri, değerleri, hedefleri ve stratejileri içerir.

Daha sonra, her OÖ'nün yasal gerekliliklerle uyumlu olan kendi Prosedür Kuralları (PK) vardır, 

ancak aynı zamanda OÖ'nün çalışma rejiminin yanı sıra

yapılarını ve eğitim destek hizmetlerini ve okul topluluğunun üyelerinin haklarını ve 

görevlerini de içerir. 

Ayrıca, planlama belgesi, OÖ'nün yönetim ve idare organları tarafından hazırlanan ve 

onaylanan Yıllık Faaliyet Planı (YFP) veya Çok Yıllık Faaliyet Planı'dır (ÇYFP). YFP'nin EP'yi 

operasyonel hale getirmesi, programlanmış faaliyetleri ve ilgili kaynakları sunması 

bekleniyor.  

Son olarak, elde edilecek gelirleri ve yapılacak giderleri öngören Bütçe vardır.

 

1.3.2. Hesap verebilirlik araçları

 

Kamu otoriteleri, OÖ için hesap verebilirlik amaçları olan araçları, yani yıllık faaliyet 

raporunu, yönetim hesabını ve öz değerlendirme raporunu tanımlamıştır.

Yıllık faaliyet raporu, OÖ'de geliştirilen faaliyetleri listel

kullanılan kaynakları tanımlar.

Öz değerlendirme raporu, EP'de belirlenen hedeflere ulaşma derecesini belirlemeyi 

amaçlamaktadır ve okul sonuçları ve eğiti

faaliyetleri, yani bunların organizasyonunu ve yönetimini değerlendirmektedir (madde 9, 

fıkra 2, 22 Nisan tarihli ve 75/2008 sayılı Kanun Hükmünde Kararname).
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Daha sonra, her OÖ'nün yasal gerekliliklerle uyumlu olan kendi Prosedür Kuralları (PK) vardır, 

idari ve yönetim organlarını, rehberlik 

yapılarını ve eğitim destek hizmetlerini ve okul topluluğunun üyelerinin haklarını ve 

Ayrıca, planlama belgesi, OÖ'nün yönetim ve idare organları tarafından hazırlanan ve 

iyet Planı (YFP) veya Çok Yıllık Faaliyet Planı'dır (ÇYFP). YFP'nin EP'yi 

operasyonel hale getirmesi, programlanmış faaliyetleri ve ilgili kaynakları sunması 

Son olarak, elde edilecek gelirleri ve yapılacak giderleri öngören Bütçe vardır. 

Kamu otoriteleri, OÖ için hesap verebilirlik amaçları olan araçları, yani yıllık faaliyet 

 

er ve bunları gerçekleştirmek için 

Yönetim hesabı, elde edilen geliri ve yapılan giderleri raporlar. 

Öz değerlendirme raporu, EP'de belirlenen hedeflere ulaşma derecesini belirlemeyi 

m hizmetinin sağlanması hakkında yürütülen 

faaliyetleri, yani bunların organizasyonunu ve yönetimini değerlendirmektedir (madde 9, 



 

 

 

2. Ağların değerlendirilmesi: okullar ve 

müfettişlik tarafından yürütülen zorunlu bir 

süreç 

 

Portekiz eğitim sisteminin kalitesinin değerlendirilmesi, 20 Aralık tarihli 31/2002 sayılı 

Kanun'da zorunlu olarak tanımlanmış, Müfettişlik tarafından yürütülen bir dış 

değerlendirmeyi (madde 8) ve OÖ

6) içermektedir. 

Bu nedenle, Portekiz'de, OÖ'lerin değerlendirilmesi, aşağıdaki hedeflerle öz değerlendirme 

ve dış değerlendirme arasında tamamlayıcı bir ilişki içermektedir:

"(...) eğitimde başarıyı 

etmek"; "okulların kalitesini, işleyişini ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik 

eylem ve süreçleri, onları tanımak ve desteklemek için kamu müdahaleleri 

yoluyla teşvik etmek"; "eğitim ve öğretim kurumla

güvenilirliğini garanti etmek"; ve "eğitim sisteminin ve eğitim projelerinin 

organizasyonunda, işleyişinde ve sonuçlarında sürekli iyileştirme kültürünün 

teşvik edilmesi" (PORTEKİZ, 2002).

 

Bu bölüm (2.1) öz denetim modeli hakkında ve 

olacaktır. 

 

2.1 Öz değerlendirme unsuru

Öz Değerlendirme, okullar hakkında daha derin ve daha yansıt

bulunması gereken, Müfettişlik tarafından yürütülen Dış Değerlendirme tarafından 

Ağların değerlendirilmesi: okullar ve 

müfettişlik tarafından yürütülen zorunlu bir 

Portekiz eğitim sisteminin kalitesinin değerlendirilmesi, 20 Aralık tarihli 31/2002 sayılı 

Kanun'da zorunlu olarak tanımlanmış, Müfettişlik tarafından yürütülen bir dış 

8) ve OÖ'ler tarafından geliştirilen bir öz değerlendirmeyi (Madde 

'lerin değerlendirilmesi, aşağıdaki hedeflerle öz değerlendirme 

ve dış değerlendirme arasında tamamlayıcı bir ilişki içermektedir: 

"(...) eğitimde başarıyı sağlamak, kalite, talep ve sorumluluk kültürünü teşvik 

etmek"; "okulların kalitesini, işleyişini ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik 

eylem ve süreçleri, onları tanımak ve desteklemek için kamu müdahaleleri 

yoluyla teşvik etmek"; "eğitim ve öğretim kurumlarının performansının 

güvenilirliğini garanti etmek"; ve "eğitim sisteminin ve eğitim projelerinin 

organizasyonunda, işleyişinde ve sonuçlarında sürekli iyileştirme kültürünün 

teşvik edilmesi" (PORTEKİZ, 2002). 

denetim modeli hakkında ve bölüm 2.2. dış denetim modeli hakkında 

2.1 Öz değerlendirme unsuru 

okullar hakkında daha derin ve daha yansıtıcı bir bilgiye katkıda 

gereken, Müfettişlik tarafından yürütülen Dış Değerlendirme tarafından 

Ağların değerlendirilmesi: okullar ve 

müfettişlik tarafından yürütülen zorunlu bir 

Portekiz eğitim sisteminin kalitesinin değerlendirilmesi, 20 Aralık tarihli 31/2002 sayılı 

Kanun'da zorunlu olarak tanımlanmış, Müfettişlik tarafından yürütülen bir dış 

tarafından geliştirilen bir öz değerlendirmeyi (Madde 

'lerin değerlendirilmesi, aşağıdaki hedeflerle öz değerlendirme 

sağlamak, kalite, talep ve sorumluluk kültürünü teşvik 

etmek"; "okulların kalitesini, işleyişini ve sonuçlarını iyileştirmeye yönelik 

eylem ve süreçleri, onları tanımak ve desteklemek için kamu müdahaleleri 

rının performansının 

güvenilirliğini garanti etmek"; ve "eğitim sisteminin ve eğitim projelerinin 

organizasyonunda, işleyişinde ve sonuçlarında sürekli iyileştirme kültürünün 

ş denetim modeli hakkında 

ıcı bir bilgiye katkıda 

gereken, Müfettişlik tarafından yürütülen Dış Değerlendirme tarafından 



 

tetiklenen değişim ve iyileştirme eylemlerinin mekanizmalarına yol açan bir süreç olarak 

görülmektedir. 

Okulları ziyaret etmeden önce, Müfettişlik ekibi, OÖ

değerlendirme raporuna dayanan bir belgeyi inceler.

gördüğünün bir özetinden oluşur.Belgenin okul organizasyonunun bağlamını ve büyümesini 

kapsaması ve okul önceliklerini ve hedeflerini, hissedilen zorlukları ve kısıtlamaları ve elde 

edilen sonuçları işaret etmesi beklenmektedir.

dış değerlendirmenin etki alanlarını v

ve bunun sonucunda okullar tarafından alınan kendi kendine ölçümler; ve okul faaliyetlerinin 

bütüncül bir şekilde anlaşılması için ilgili olduğu düşünülen diğer 

Düşünme süreçleri aracılığıyla,

beslemeyi amaçlar: Genel Konsey, Pedagojik Konsey, Yönetim, eğitim topluluğu, vb.

daha bilinçli karar verme ile bağlantılı olarak okul içindeki iyileştirme süreçlerine yol açması 

beklenmektedir.Daha fazla iyileştirmeyi ve okula katılımı teşvik ederek, eylem planlarının, 

iyileştirme ve / veya müdahale planlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla sonuçlanır.

 

 

2.2.3. Dış denetleyiciler tarafından tutulan öz denetim hedefleri

Öz değerlendirme, dış değerlendirmenin alanlarından biridir (Şekil 4).

tarafından sunulma sırası tesadüfi değildir: ilki öz değerlendirmedir, çünkü okul 

tarafından bilgi toplanmasına fayda sağlaması

Şu anda dış denetleyicilerin 

Etki.Bu nedenle, öz değerlendirme alanında, değerlendiricilerin aradığı şey şudur: (1) Öz 

değerlendirmenin organizasyonu ve sürdürülebilirliği; (2) Öz değerlendirme

planlaması; (3) Öz değerlendirme uygulamalarının tutarlılığı; ve (4) Öz değerlendirme 

uygulamalarının etkisi (Ek 1) 

 

değişim ve iyileştirme eylemlerinin mekanizmalarına yol açan bir süreç olarak 

eden önce, Müfettişlik ekibi, OÖ'ler tarafından gönderilen ve öz 

değerlendirme raporuna dayanan bir belgeyi inceler. Bu belge okulun kendisini 

gördüğünün bir özetinden oluşur.Belgenin okul organizasyonunun bağlamını ve büyümesini 

kapsaması ve okul önceliklerini ve hedeflerini, hissedilen zorlukları ve kısıtlamaları ve elde 

edilen sonuçları işaret etmesi beklenmektedir.Belge, Referans Çerçevesinde (Ek1) sunulan 

dış değerlendirmenin etki alanlarını ve analiz alanlarını;diğer dış değerlendirmelerin sonuçları 

ve bunun sonucunda okullar tarafından alınan kendi kendine ölçümler; ve okul faaliyetlerinin 

bütüncül bir şekilde anlaşılması için ilgili olduğu düşünülen diğer hususları içermelidir.  

süreçleri aracılığıyla, öz değerlendirme, farklı aktörler için iç hesap verebilirliği 

beslemeyi amaçlar: Genel Konsey, Pedagojik Konsey, Yönetim, eğitim topluluğu, vb.

daha bilinçli karar verme ile bağlantılı olarak okul içindeki iyileştirme süreçlerine yol açması 

Daha fazla iyileştirmeyi ve okula katılımı teşvik ederek, eylem planlarının, 

iyileştirme ve / veya müdahale planlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla sonuçlanır.

2.2.3. Dış denetleyiciler tarafından tutulan öz denetim hedefleri

dış değerlendirmenin alanlarından biridir (Şekil 4).Alanların Müfettişlik 

tarafından sunulma sırası tesadüfi değildir: ilki öz değerlendirmedir, çünkü okul 

bilgi toplanmasına fayda sağlamasıaçısından gerekli olduğu düşünülmektedir.

 odak noktası olan üç temel alan vardır: Gelişim, Tutarlılık ve 

Bu nedenle, öz değerlendirme alanında, değerlendiricilerin aradığı şey şudur: (1) Öz 

değerlendirmenin organizasyonu ve sürdürülebilirliği; (2) Öz değerlendirme

planlaması; (3) Öz değerlendirme uygulamalarının tutarlılığı; ve (4) Öz değerlendirme 

değişim ve iyileştirme eylemlerinin mekanizmalarına yol açan bir süreç olarak 

'ler tarafından gönderilen ve öz 

kulun kendisini nasıl 

gördüğünün bir özetinden oluşur.Belgenin okul organizasyonunun bağlamını ve büyümesini 

kapsaması ve okul önceliklerini ve hedeflerini, hissedilen zorlukları ve kısıtlamaları ve elde 

esinde (Ek1) sunulan 

diğer dış değerlendirmelerin sonuçları 

ve bunun sonucunda okullar tarafından alınan kendi kendine ölçümler; ve okul faaliyetlerinin 

hususları içermelidir.   

öz değerlendirme, farklı aktörler için iç hesap verebilirliği 

beslemeyi amaçlar: Genel Konsey, Pedagojik Konsey, Yönetim, eğitim topluluğu, vb.Ayrıca, 

daha bilinçli karar verme ile bağlantılı olarak okul içindeki iyileştirme süreçlerine yol açması 

Daha fazla iyileştirmeyi ve okula katılımı teşvik ederek, eylem planlarının, 

iyileştirme ve / veya müdahale planlarının tasarlanması ve uygulanmasıyla sonuçlanır. 

2.2.3. Dış denetleyiciler tarafından tutulan öz denetim hedefleri 

Alanların Müfettişlik 

tarafından sunulma sırası tesadüfi değildir: ilki öz değerlendirmedir, çünkü okul öbekleri 

açısından gerekli olduğu düşünülmektedir. 

odak noktası olan üç temel alan vardır: Gelişim, Tutarlılık ve 

Bu nedenle, öz değerlendirme alanında, değerlendiricilerin aradığı şey şudur: (1) Öz 

değerlendirmenin organizasyonu ve sürdürülebilirliği; (2) Öz değerlendirmenin stratejik 

planlaması; (3) Öz değerlendirme uygulamalarının tutarlılığı; ve (4) Öz değerlendirme 



 

2.1.1. Öz değerlendirme raporları

Hem 'Öz Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR

belgelerde, kendi kendini organize etme, değişim ve iyileştirme konularına kademeli olarak 

odaklanılmaktadır. 

Okulların idaresini ve yönetimini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname'de 

özerklik aracı olarak yer almıştır

dayanan ve okul aktörlerinin ve eğitim camiasının katılımının bir sonucu olarak önemli bir 

hesap verebilirlik aracı olarak sunulmuştur.

 

2.1.2. Öz değerlendirme araçları

Öz değerlendirme için belirli bi

yoktur.Her OÖ kendini nasıl değerlendireceğini, bunu hangi zamanlamalarda yapacağını ve 

kimin yaptığını seçer. Bununla birlikte, OÖ

her zaman uyarlanmış (örneğin, Ortak Değerlendirme Çerçevesi) eğitim d

ve / veya OÖ'ler tarafından oluşturulan değerlendirme araçlarında ve prosedürlerinde 

yatmaktadır. 

Modelden bağımsız olarak, kendi kendini organize etmenin bir amacı vardır ve örgüts

performansla ilgili bilgiler, ağ bazında üretilir ve toplanır ve akranlar arasında belirlenen 

standartlara göre analiz edilir.

Ekipler ayrıca, dahil olan aktörlerin sayısı, kimin katıldığı ve kimin ne yaptığı ve analizde, 

süreç ve sonuçların yansıtılmas

uygulanmasında çeşitlilik gösterir.

Öbeklerin tüm sektörlerinin katılımı, tüm sürecin geliştirilmesinde veya yürütülen sonuçların 

yaygınlaştırılmasında bir endişe kaynağıdır.

 

2.2. Dış denetim yapısal 

Dış Değerlendirme programı (DD

iki dış değerlendirme döngüsü (2006

Öz değerlendirme raporları 

Öz Değerlendirme Raporu'nda (ÖDR) hem de dış değerlendirmeye rehberlik eden 

kendini organize etme, değişim ve iyileştirme konularına kademeli olarak 

Okulların idaresini ve yönetimini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname'de 

yer almıştır (PORTEKİZ, 2008) ve okulların işleyişi hakkındaki bilgilere 

dayanan ve okul aktörlerinin ve eğitim camiasının katılımının bir sonucu olarak önemli bir 

hesap verebilirlik aracı olarak sunulmuştur. 

Öz değerlendirme araçları 

Öz değerlendirme için belirli bir model veya bunu yapan ekipleri oluşturmanın tek bir yolu 

kendini nasıl değerlendireceğini, bunu hangi zamanlamalarda yapacağını ve 

ğını seçer. Bununla birlikte, OÖ'lerin seçimine dayanarak uygulansa da, seçenekler 

anmış (örneğin, Ortak Değerlendirme Çerçevesi) eğitim dışındaki modellerde 

'ler tarafından oluşturulan değerlendirme araçlarında ve prosedürlerinde 

Modelden bağımsız olarak, kendi kendini organize etmenin bir amacı vardır ve örgüts

performansla ilgili bilgiler, ağ bazında üretilir ve toplanır ve akranlar arasında belirlenen 

standartlara göre analiz edilir. 

Ekipler ayrıca, dahil olan aktörlerin sayısı, kimin katıldığı ve kimin ne yaptığı ve analizde, 

süreç ve sonuçların yansıtılmasında ve ayrıca iyileştirme, yenilik vb. için planların 

uygulanmasında çeşitlilik gösterir. 

tüm sektörlerinin katılımı, tüm sürecin geliştirilmesinde veya yürütülen sonuçların 

yaygınlaştırılmasında bir endişe kaynağıdır. 

Dış denetim yapısal elemanları 

Dış Değerlendirme programı (DDP) 2006'da başlamıştır. Portekiz Müfettişliği sorumluluğunda 

iki dış değerlendirme döngüsü (2006-2011; 2011-2017) halihazırda gerçekleştirilmiştir. 

) hem de dış değerlendirmeye rehberlik eden 

kendini organize etme, değişim ve iyileştirme konularına kademeli olarak 

Okulların idaresini ve yönetimini düzenleyen Kanun Hükmünde Kararname'de ÖDR, bir 

(PORTEKİZ, 2008) ve okulların işleyişi hakkındaki bilgilere 

dayanan ve okul aktörlerinin ve eğitim camiasının katılımının bir sonucu olarak önemli bir 

r model veya bunu yapan ekipleri oluşturmanın tek bir yolu 

kendini nasıl değerlendireceğini, bunu hangi zamanlamalarda yapacağını ve 

'lerin seçimine dayanarak uygulansa da, seçenekler 

ışındaki modellerde 

'ler tarafından oluşturulan değerlendirme araçlarında ve prosedürlerinde 

Modelden bağımsız olarak, kendi kendini organize etmenin bir amacı vardır ve örgütsel 

performansla ilgili bilgiler, ağ bazında üretilir ve toplanır ve akranlar arasında belirlenen 

Ekipler ayrıca, dahil olan aktörlerin sayısı, kimin katıldığı ve kimin ne yaptığı ve analizde, 

ında ve ayrıca iyileştirme, yenilik vb. için planların 

tüm sektörlerinin katılımı, tüm sürecin geliştirilmesinde veya yürütülen sonuçların 

P) 2006'da başlamıştır. Portekiz Müfettişliği sorumluluğunda 

2017) halihazırda gerçekleştirilmiştir. 



 

2018'den bu yana, özel ve kooperatif eğitim okullarına genişletilme

döngü devam etmektedir. 

 

2.2.1. Periyodiklik

Değerlendirmenin periyodikliği, her düzenli değerlendirme döngüsünde bir kez 

gerçekleşir. Dış değerlendirmeden sonra ve iyileştirme planlarının uygulanması nedeniyle, 

değerlendirme ekibi veya OÖ

değerlendirmeler (ara dönem değerlendirme) olabilir.

Eğitim hizmetinin sunumunda sorunlar ortaya çıktığında veya yetersiz sonuçlar alındığında 

ara değerlendirmeler de yapılacaktır.

DDP, prosedürleri Eğitim Hizmetinin Sağlanması (Öğretim Planlama ve Artikülasyon, öğretim 

uygulamaları, izleme ve değerlendirme); Öz değerlendirme ve okul gelişimine odaklanan 

Liderlik ve Yönetim ve sonuçlardan 

Çerçevesini tanımlayan bir Çalışma Grubu tarafından tasarlanmıştır

 

2.2.2. Kapsam 

Dış değerlendirme programı kapsamı aşağıdaki gibidir:

 -Özel sanat eğitimi için olanlar da dahil olmak üzere halk eğitim ve öğretim kurumları.

 - Mesleki eğitim okulları, 

 - Özel ve kooperatif eğitim kurumları

 - Özel ve kooperatif öğretim kurumlarının talebi üzerine (önceki maddede yer 

almayan) 

     

2.2.3. İlkeler 

İlkelerin özeti aşağıdadır: 

                                                           
1https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Amb_princ_objetivos.pdf
 

2018'den bu yana, özel ve kooperatif eğitim okullarına genişletilme yeniliği ile üçüncü bir 

Periyodiklik 

Değerlendirmenin periyodikliği, her düzenli değerlendirme döngüsünde bir kez 

Dış değerlendirmeden sonra ve iyileştirme planlarının uygulanması nedeniyle, 

OÖ tarafından önerildiği gibi, bazı alanlara odaklanan ara 

değerlendirmeler (ara dönem değerlendirme) olabilir. 

Eğitim hizmetinin sunumunda sorunlar ortaya çıktığında veya yetersiz sonuçlar alındığında 

ara değerlendirmeler de yapılacaktır. 

Eğitim Hizmetinin Sağlanması (Öğretim Planlama ve Artikülasyon, öğretim 

uygulamaları, izleme ve değerlendirme); Öz değerlendirme ve okul gelişimine odaklanan 

ve sonuçlardan  (akademik, sosyal, toplum tanıma) oluşan Değerlendirme 

vesini tanımlayan bir Çalışma Grubu tarafından tasarlanmıştır (şekil 5). 

Dış değerlendirme programı kapsamı aşağıdaki gibidir: 

Özel sanat eğitimi için olanlar da dahil olmak üzere halk eğitim ve öğretim kurumları.

Mesleki eğitim okulları, devlet okulu veya özel 

Özel ve kooperatif eğitim kurumları 

Özel ve kooperatif öğretim kurumlarının talebi üzerine (önceki maddede yer 

      Müfettişlik

                   
https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Amb_princ_objetivos.pdf 

yeniliği ile üçüncü bir 

Değerlendirmenin periyodikliği, her düzenli değerlendirme döngüsünde bir kez 

Dış değerlendirmeden sonra ve iyileştirme planlarının uygulanması nedeniyle, 

tarafından önerildiği gibi, bazı alanlara odaklanan ara 

Eğitim hizmetinin sunumunda sorunlar ortaya çıktığında veya yetersiz sonuçlar alındığında 

Eğitim Hizmetinin Sağlanması (Öğretim Planlama ve Artikülasyon, öğretim 

uygulamaları, izleme ve değerlendirme); Öz değerlendirme ve okul gelişimine odaklanan 

(akademik, sosyal, toplum tanıma) oluşan Değerlendirme 

(şekil 5).  

Özel sanat eğitimi için olanlar da dahil olmak üzere halk eğitim ve öğretim kurumları. 

Özel ve kooperatif öğretim kurumlarının talebi üzerine (önceki maddede yer 

Müfettişlik Websitesi1 



 

- Evrensellik: Her türlü yükseköğretim 

- Esneklik: öğretim kurumlarının çeşitliliğine adaptasyon;

- Her okulun özerkliğine ve eğitim projesine saygı;

- Yararlılık: Okullar tarafından eğitim hizmetlerinin sağlanmasının iyileştirilmesine, 

ayrıca çocukların ve öğrencileri

sistemine katkıda bulunmak.

- İç ve dış değerlendirme arasında tamamlayıcılık, okulların örgütsel, müfredatsal ve 

pedagojik gelişimi için bir strateji olarak öz değerlendirmeyi teşvik etmek;

- Önceki dış değerlendirme 

pekiştirilmesi 

- Eğitim camiasının kapsayıcılığı

sistemindeki aktörlerin işbirliği

- Eğitim sistemi aktörleri tarafında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi;

- Pedagojik uygulamalarınsınıfta 

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan istatistiksel veriler de dahil olmak üzere 

somut kanıtlara dayalı değerlendirme;

- Şeffaflık, sürecin tanıtımı, araçlar ve sonuçlar;

- Bağımsızlık. 

 

 

2.2.4. Hedefler 

 

Dış denetlemenin hedefleri aşağıdaki gibidir:

- Tüm çocukların ve öğrencilerin öğretme, öğrenme ve 

- Okulların planlama, yönetim ve eğitim eylemlerini geliştirmek amacıyla güçlü 

yönleri ve öncelikli 

- Okullarda öz değerlendirme uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek;
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Evrensellik: Her türlü yükseköğretim dışı kurumun değerlendirilmesi.

Esneklik: öğretim kurumlarının çeşitliliğine adaptasyon; 

Her okulun özerkliğine ve eğitim projesine saygı; 

Yararlılık: Okullar tarafından eğitim hizmetlerinin sağlanmasının iyileştirilmesine, 

ayrıca çocukların ve öğrencilerin öğrenmesine, okul sonuçlarına ve eğitim 

sistemine katkıda bulunmak. 

İç ve dış değerlendirme arasında tamamlayıcılık, okulların örgütsel, müfredatsal ve 

pedagojik gelişimi için bir strateji olarak öz değerlendirmeyi teşvik etmek;

Önceki dış değerlendirme süreçlerinin sürdürülebilirliği, iyile

Eğitim camiasının kapsayıcılığı ve katılımı, güvenin güçlendirilmesi ve eğitim 

sistemindeki aktörlerin işbirliği 

Eğitim sistemi aktörleri tarafında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi;

jik uygulamalarınsınıfta denetiminin teşvik edilmesi; 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan istatistiksel veriler de dahil olmak üzere 

somut kanıtlara dayalı değerlendirme; 

Şeffaflık, sürecin tanıtımı, araçlar ve sonuçlar; 

Müfettiş

Dış denetlemenin hedefleri aşağıdaki gibidir: 

Tüm çocukların ve öğrencilerin öğretme, öğrenme ve katılım kalitesini 

Okulların planlama, yönetim ve eğitim eylemlerini geliştirmek amacıyla güçlü 

yönleri ve öncelikli alanları belirlemek; 

Okullarda öz değerlendirme uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek;

                   

dışı kurumun değerlendirilmesi. 

Yararlılık: Okullar tarafından eğitim hizmetlerinin sağlanmasının iyileştirilmesine, 

n öğrenmesine, okul sonuçlarına ve eğitim 

İç ve dış değerlendirme arasında tamamlayıcılık, okulların örgütsel, müfredatsal ve 

pedagojik gelişimi için bir strateji olarak öz değerlendirmeyi teşvik etmek; 

süreçlerinin sürdürülebilirliği, iyileştirilmesi ve 

ve katılımı, güvenin güçlendirilmesi ve eğitim 

Eğitim sistemi aktörleri tarafında güven ve işbirliğinin güçlendirilmesi; 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanan istatistiksel veriler de dahil olmak üzere 
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kalitesini artırmak; 

Okulların planlama, yönetim ve eğitim eylemlerini geliştirmek amacıyla güçlü 

Okullarda öz değerlendirme uygulamalarının etkinliğini değerlendirmek; 



 

Boyutlar Hedefler

Okul Öz 
denetim

Gelişme

Tutarlılık ve etki

Liderlik ve 
yönetim

Vizyon ve Strateji

Liderlik

Yönetim

Eğitim sunumu Çocukların ve öğrencilerin kişisel gelişimi ve refahı
Eğitim sunumu ve müfredat yönetimi
Öğretme, öğrenme, değerlendirme
Sınıf çalışmalarını planlama ve izleme

Sonuçlar Akademik Sonuçlar

Sosyal Sonuçlar

Topluluk Tarafından Kabul

- Eğitim camiasının katılım kültürünü teşvik etmek;

- Okullarda üstlenilen işlerin kalitesi hakkında daha iyi bir kamu bilgisine katkıda 

bulunmak; 

- Eğitim politikalarını

bilgiler üretir. 

 

 

2.2.5. Referans çerçevesi

Referans çerçevesi, ağların değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi değişkeni vurgulamaktadır. Bu 

değişkenler boyutlar şeklinde sunulmaktadır (Şekil 2).

 

Şekil 4 – Okul denetim boyutları ve hedefleri
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4 Idem 

Tutarlılık ve etki

zyon ve Strateji

Çocukların ve öğrencilerin kişisel gelişimi ve refahı
Eğitim sunumu ve müfredat yönetimi
Öğretme, öğrenme, değerlendirme
Sınıf çalışmalarını planlama ve izleme

kademik Sonuçlar

Sosyal Sonuçlar

Topluluk Tarafından Kabul

Eğitim camiasının katılım kültürünü teşvik etmek; 

Okullarda üstlenilen işlerin kalitesi hakkında daha iyi bir kamu bilgisine katkıda 

Eğitim politikalarının geliştirilmesi bağlamında karar vermeyi destekleyecek 

ans çerçevesi 

Referans çerçevesi, ağların değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi değişkeni vurgulamaktadır. Bu 

değişkenler boyutlar şeklinde sunulmaktadır (Şekil 2). 

Okul denetim boyutları ve hedefleri(Daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız.)
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Okullarda üstlenilen işlerin kalitesi hakkında daha iyi bir kamu bilgisine katkıda 

n geliştirilmesi bağlamında karar vermeyi destekleyecek 

Referans çerçevesi, ağların değerlendirilmesi ile ilgili bir dizi değişkeni vurgulamaktadır. Bu 

Daha fazla bilgi için Ek 1'e bakınız.)3 
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2006 yılından bu yana, çerçeve, çeşitli paydaşların tavsiyelerine yanıt olarak ve 
kamu politikaları ve eğitim sisteminin amaçları doğrultusu
diğerine ayarlanmıştır.Örneğin, ikinci dönemde, okulları bu inisiyatifi almaya 
teşvik etmek için iyileştirme planları getirildi; üçüncü döngüde, iyileştirme 
planları zorunlu değildir, ancak değerlendirme çerçevesi, yeni müfredat 
özerkliği ve esneklik politikası ve inovasyon planları doğrultusunda, müfredat ve 
pedagojik inovasyonu değerlendirmek için bir gösterge içermeye başlamıştır.

 

 

 

2.2.6. Değerlendirme ölçeği

 

Etki alanları, son olarak, bir sınıflandırma tablosuna (Kutu 1) göre 

 

Kutu 1. Değerlendirme ölçeği 

 

BEŞ ALANIN SINIFLANDIRMA DÜZEYLERİ

Çok İyi: İyi uygulamalar ve olağanüstü sonuçlar da dahil olmak üzere tüm analiz alanlarında güçlü 
yönlerin baskınlığı. Hem iyi uygulamalar hem de dikkate değer sonuçlar 

İyi: Güçlü yönler, çoğu analiz alanındaki zayıflıklardan önemli ölçüde daha ağır basar. Sonuçlar çoğu 
göstergede olumludur, ancak hala iyileştirilmesi gereken önemli alanlar vardır.

Orta: Güçlü yönler, çoğu analiz alanındaki zayıflıklardan daha 
genelleştirilmemiş veya sürdürülmemiştir. Sonuçlar çoğu göstergede olumludur, ancak hala önemli 
boşluklar vardır ve son yıllardaki iyileşme belirgin değildir.

Geliştirilebilir: zayıf yönler güçlü yönlerden daha ağır basar veya
alanlar vardır. Sonuçlar genel olarak olumsuzdur ve tutarlı bir iyileşme eğilimi göstermemektedir.

 

2.2.7.  Denetleyiciler takımı

İlk iki döngüde ekipler, iki müfettiş ve bir dış uzman olmak üzere üç unsurdan 

oluşuyordu.Üçüncü aşamada ekipler iki müfettiş ve iki dış uzmandan (uzmanlar, 

yükseköğretimde öğretmen/araştırmacı veya emekli ilk/orta öğretim öğretmeni veya diğer 

faaliyet alanlarından) oluşur.Ekip, aynı zamanda nihai rapordan da sorumlu olacak bir 

müfettiş tarafından koordine edilmiştir.

2006 yılından bu yana, çerçeve, çeşitli paydaşların tavsiyelerine yanıt olarak ve 
kamu politikaları ve eğitim sisteminin amaçları doğrultusunda bir döngüden 
diğerine ayarlanmıştır.Örneğin, ikinci dönemde, okulları bu inisiyatifi almaya 
teşvik etmek için iyileştirme planları getirildi; üçüncü döngüde, iyileştirme 
planları zorunlu değildir, ancak değerlendirme çerçevesi, yeni müfredat 

ve esneklik politikası ve inovasyon planları doğrultusunda, müfredat ve 
pedagojik inovasyonu değerlendirmek için bir gösterge içermeye başlamıştır.

.6. Değerlendirme ölçeği 

Etki alanları, son olarak, bir sınıflandırma tablosuna (Kutu 1) göre değerlendirilir.

DÜZEYLERİ 

İyi uygulamalar ve olağanüstü sonuçlar da dahil olmak üzere tüm analiz alanlarında güçlü 
yönlerin baskınlığı. Hem iyi uygulamalar hem de dikkate değer sonuçlar yaygındır. 

Güçlü yönler, çoğu analiz alanındaki zayıflıklardan önemli ölçüde daha ağır basar. Sonuçlar çoğu 
göstergede olumludur, ancak hala iyileştirilmesi gereken önemli alanlar vardır. 

Güçlü yönler, çoğu analiz alanındaki zayıflıklardan daha ağır basar, ancak eylem henüz 
genelleştirilmemiş veya sürdürülmemiştir. Sonuçlar çoğu göstergede olumludur, ancak hala önemli 
boşluklar vardır ve son yıllardaki iyileşme belirgin değildir. 

zayıf yönler güçlü yönlerden daha ağır basar veya acil iyileştirilmesi gereken önemli 
alanlar vardır. Sonuçlar genel olarak olumsuzdur ve tutarlı bir iyileşme eğilimi göstermemektedir.

2.2.7.  Denetleyiciler takımı 

İlk iki döngüde ekipler, iki müfettiş ve bir dış uzman olmak üzere üç unsurdan 

Üçüncü aşamada ekipler iki müfettiş ve iki dış uzmandan (uzmanlar, 

yükseköğretimde öğretmen/araştırmacı veya emekli ilk/orta öğretim öğretmeni veya diğer 

faaliyet alanlarından) oluşur.Ekip, aynı zamanda nihai rapordan da sorumlu olacak bir 

ndan koordine edilmiştir. 

2006 yılından bu yana, çerçeve, çeşitli paydaşların tavsiyelerine yanıt olarak ve 
nda bir döngüden 

diğerine ayarlanmıştır.Örneğin, ikinci dönemde, okulları bu inisiyatifi almaya 
teşvik etmek için iyileştirme planları getirildi; üçüncü döngüde, iyileştirme 
planları zorunlu değildir, ancak değerlendirme çerçevesi, yeni müfredat 

ve esneklik politikası ve inovasyon planları doğrultusunda, müfredat ve 
pedagojik inovasyonu değerlendirmek için bir gösterge içermeye başlamıştır. 

değerlendirilir. 

İyi uygulamalar ve olağanüstü sonuçlar da dahil olmak üzere tüm analiz alanlarında güçlü 

Güçlü yönler, çoğu analiz alanındaki zayıflıklardan önemli ölçüde daha ağır basar. Sonuçlar çoğu 

ağır basar, ancak eylem henüz 
genelleştirilmemiş veya sürdürülmemiştir. Sonuçlar çoğu göstergede olumludur, ancak hala önemli 

acil iyileştirilmesi gereken önemli 
alanlar vardır. Sonuçlar genel olarak olumsuzdur ve tutarlı bir iyileşme eğilimi göstermemektedir. 

İlk iki döngüde ekipler, iki müfettiş ve bir dış uzman olmak üzere üç unsurdan 

Üçüncü aşamada ekipler iki müfettiş ve iki dış uzmandan (uzmanlar, 

yükseköğretimde öğretmen/araştırmacı veya emekli ilk/orta öğretim öğretmeni veya diğer 

faaliyet alanlarından) oluşur.Ekip, aynı zamanda nihai rapordan da sorumlu olacak bir 



 

 

 

 

2.3. Denetim olgusu: 

2.3.1. Ziyaretlerin hazırlanması: belge analizi ve memnuniyet anketleri

Dış denetleyicilerin bakış açısından, değerlendirme süreci iki aşamaya ayrılabilir: ziyaret için 

hazırlık aşaması ve okul öbeklerine

OÖ'yü ziyaret etmeden önce, ekip OÖ

belgeleri (örneğin, Eğitim Bakanlığı'ndan gelen hizmetler tarafından sağlanan verilere 

(istatistiklere) dayanarak Müfettişlik tarafından üretilen okul profili hakkındaki veriler) ve 

ayrıca eğitim eyleminin özü olarak kabul edilen belgeleri (örneğin, Eğitim Projesi, Prosedür 

Kuralları, Yıllık Faaliyet Planı vb.)

Ayrıca, ziyaretlerden önce, öğrencilere, 

üyesi olmayan personele çevrimiçi anketler uygulanır.

Şekil 5 – Okulların dış denetiminin zaman dilimi (bir örnek)

 

 

2.3.2. Ağları ziyaret: öbeklerle görüşme ve gözlem yapma

1. ve 2. döngülerde, ziyaretin süresi, belirli bir programa göre, ortalama olarak iki / üç 

gündü.3. döngüde bu üç ila beş gün sürer ve OÖ'nü

Müfettiş kararıyla uzatılabilir.

değerlendirme ekibi ve müdür arasında ayarlanabilen standart bir yapıya 

sahiptir.Gündemler, okul ziyareti sırasında ekibin toplantıları için belirli bir süreyi içerir (Ek 2).

2.3. Denetim olgusu: müdahale aşamaları 

2.3.1. Ziyaretlerin hazırlanması: belge analizi ve memnuniyet anketleri

bakış açısından, değerlendirme süreci iki aşamaya ayrılabilir: ziyaret için 

öbeklerine yerinde ziyaret (Şekil 5). 

OÖ'yü ziyaret etmeden önce, ekip OÖ tarafından gönderilen sunum belgesini ve diğer önemli 

Bakanlığı'ndan gelen hizmetler tarafından sağlanan verilere 

(istatistiklere) dayanarak Müfettişlik tarafından üretilen okul profili hakkındaki veriler) ve 

ayrıca eğitim eyleminin özü olarak kabul edilen belgeleri (örneğin, Eğitim Projesi, Prosedür 

rı, Yıllık Faaliyet Planı vb.) 

Ayrıca, ziyaretlerden önce, öğrencilere, ebeveynlere ve velilere, öğretmenlere ve öğretim 

üyesi olmayan personele çevrimiçi anketler uygulanır. 

Okulların dış denetiminin zaman dilimi (bir örnek) 

ziyaret: öbeklerle görüşme ve gözlem yapma 

1. ve 2. döngülerde, ziyaretin süresi, belirli bir programa göre, ortalama olarak iki / üç 

ngüde bu üç ila beş gün sürer ve OÖ'nün çok sayıda okulu olduğunda Genel 

Müfettiş kararıyla uzatılabilir.Gündemler, okul ziyareti başlamadan birkaç gün önce 

değerlendirme ekibi ve müdür arasında ayarlanabilen standart bir yapıya 

sahiptir.Gündemler, okul ziyareti sırasında ekibin toplantıları için belirli bir süreyi içerir (Ek 2).

2.3.1. Ziyaretlerin hazırlanması: belge analizi ve memnuniyet anketleri 

bakış açısından, değerlendirme süreci iki aşamaya ayrılabilir: ziyaret için 

tarafından gönderilen sunum belgesini ve diğer önemli 

Bakanlığı'ndan gelen hizmetler tarafından sağlanan verilere 

(istatistiklere) dayanarak Müfettişlik tarafından üretilen okul profili hakkındaki veriler) ve 

ayrıca eğitim eyleminin özü olarak kabul edilen belgeleri (örneğin, Eğitim Projesi, Prosedür 

ve velilere, öğretmenlere ve öğretim 

 

 

1. ve 2. döngülerde, ziyaretin süresi, belirli bir programa göre, ortalama olarak iki / üç 

n çok sayıda okulu olduğunda Genel 

ler, okul ziyareti başlamadan birkaç gün önce 

değerlendirme ekibi ve müdür arasında ayarlanabilen standart bir yapıya 

sahiptir.Gündemler, okul ziyareti sırasında ekibin toplantıları için belirli bir süreyi içerir (Ek 2). 



 

Odak grup görüşmeleri, çeşitli 

analizinden elde edilen çıkarımları açıklamayı ve doğrulamayı amaçlar.

gerçekleştirilen 11/12 odak grup görüşmeleri vardır:

Belediye temsilcileri, Veli ve Vasi temsilcileri; Diğerleri arasında öğrenciler ve eski öğrenciler, 

Sınıf Delegeleri ve Öğrenci Birliği Temsilcileri, Bölüm Koordinatörleri, Sınıf Yöneticileri, 

Teknik-Pedagojik Hizmetler, Öz

katılımcı grubundaki katılımcılar, çalışma programlarında belirtilen kurallara göre 

belirlenir.Müdahalenin sonunda, yönetici ve ekibiyle yapılan görüşmede değerlendiriciler, 

yapılan değerlendirmeye ilişkin ilk geri bildirimi verirler.

Tesislerin ve ekipmanların koruma kalitesini ve durumunu değerlendirmek için doğrudan 

gözlem kullanılır.Görüşmeler sırasında aralıklı olarak doğrudan gözlem yapılır.

altındaki okulun farklı fiziksel ve pedagojik alanlarına (farklı tür, 

öğretim seviyelerindeki dersler için sınıflar), kantinler, barlar, kütüphaneler, özel eğitim 

tesisleri ve diğer sosyo-kültürel alanlara önceden planlanmış ziyaretler yapmaktan oluşur. 

eğitim desteği, psikoloji ve mesleki rehberlik hizmetleri, spor salonl

bilimleri/biyoloji, teknolojik bilim, fizik ve kimya, mesleki ve mesleki eğitim 

ekipmanları,…).Eğitim sürecinde farklı aktörlerle temasları ifade eder.

Ayrıca 3. döngüde, öğretme ve öğrenme süreci hakkında bilgi toplamak için sını

gözlemlenmesi de vardır.Sınıf gözlemi, ana ziyaretten önce, dış değerlendirme ekibi 

tarafından tanımlanan farklı eğitim seviyelerindeki bir dizi sınıfta gerçekleştirilir.

devam etmekte olan politikaları karşılayıp karşılamadıklarını değ

yanı sıra dahil etme uygulamaları, pedagojik ilişki hakkında kanıt toplamaktır (örneğin, 

içerme ile ilgili yeni mevzuat). 

Öğretim uygulamasını gözlemlemek için özel odak noktaları ve yol gösterici sorular (Kutu 2, 3 

ve 4) 

Kutu 2 - Pedagojik Etkileşimi gözlemlemek için yol gösterici sorular

- Öğretmen dersi nasıl organize ediyor? Mekanı nasıl yönetiyor? Hangi malzeme/ekipman ile?

- Öğrenciler ve kendisi için hangi etkinlikleri öneriyor? Hangi stratejiyi kullanıyor (katılım, 

- Etkinlik veya sınıf yönetimi ile ilgili kararlar nasıl alınır? Öğretmen tarafından mı? Öğrenciler tarafından mı? 
Müzakere edildi mi? 

- Bir öğrenci yanlış davrandığında ne olur? Ve 

Odak grup görüşmeleri, çeşitli aktörlerin görüşlerini/algılarını toplamayı ve doküman 

analizinden elde edilen çıkarımları açıklamayı ve doğrulamayı amaçlar.Aşağıdaki aktörlerle 

gerçekleştirilen 11/12 odak grup görüşmeleri vardır:Genel Konsey, Müdür ve ekip yönetimi, 

i, Veli ve Vasi temsilcileri; Diğerleri arasında öğrenciler ve eski öğrenciler, 

Sınıf Delegeleri ve Öğrenci Birliği Temsilcileri, Bölüm Koordinatörleri, Sınıf Yöneticileri, 

Pedagojik Hizmetler, Öz-Değerlendirme Ekibi ve öğretim dışı personel (Ek 2).

katılımcı grubundaki katılımcılar, çalışma programlarında belirtilen kurallara göre 

Müdahalenin sonunda, yönetici ve ekibiyle yapılan görüşmede değerlendiriciler, 

yapılan değerlendirmeye ilişkin ilk geri bildirimi verirler. 

pmanların koruma kalitesini ve durumunu değerlendirmek için doğrudan 

gözlem kullanılır.Görüşmeler sırasında aralıklı olarak doğrudan gözlem yapılır.

altındaki okulun farklı fiziksel ve pedagojik alanlarına (farklı tür, bölge, alan ve eğitim ve

öğretim seviyelerindeki dersler için sınıflar), kantinler, barlar, kütüphaneler, özel eğitim 

kültürel alanlara önceden planlanmış ziyaretler yapmaktan oluşur. 

eğitim desteği, psikoloji ve mesleki rehberlik hizmetleri, spor salonları, laboratuvarlar (doğa 

bilimleri/biyoloji, teknolojik bilim, fizik ve kimya, mesleki ve mesleki eğitim 

Eğitim sürecinde farklı aktörlerle temasları ifade eder. 

Ayrıca 3. döngüde, öğretme ve öğrenme süreci hakkında bilgi toplamak için sını

Sınıf gözlemi, ana ziyaretten önce, dış değerlendirme ekibi 

tarafından tanımlanan farklı eğitim seviyelerindeki bir dizi sınıfta gerçekleştirilir.

devam etmekte olan politikaları karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirmek için diğerlerinin 

yanı sıra dahil etme uygulamaları, pedagojik ilişki hakkında kanıt toplamaktır (örneğin, 

 

Öğretim uygulamasını gözlemlemek için özel odak noktaları ve yol gösterici sorular (Kutu 2, 3 

Pedagojik Etkileşimi gözlemlemek için yol gösterici sorular 

Öğretmen dersi nasıl organize ediyor? Mekanı nasıl yönetiyor? Hangi malzeme/ekipman ile?

için hangi etkinlikleri öneriyor? Hangi stratejiyi kullanıyor (katılım, 

Etkinlik veya sınıf yönetimi ile ilgili kararlar nasıl alınır? Öğretmen tarafından mı? Öğrenciler tarafından mı? 

Bir öğrenci yanlış davrandığında ne olur? Ve bu grup/sınıf olduğunda ne olur? 

aktörlerin görüşlerini/algılarını toplamayı ve doküman 

Aşağıdaki aktörlerle 

Genel Konsey, Müdür ve ekip yönetimi, 

i, Veli ve Vasi temsilcileri; Diğerleri arasında öğrenciler ve eski öğrenciler, 

Sınıf Delegeleri ve Öğrenci Birliği Temsilcileri, Bölüm Koordinatörleri, Sınıf Yöneticileri, 

Değerlendirme Ekibi ve öğretim dışı personel (Ek 2).Her 

katılımcı grubundaki katılımcılar, çalışma programlarında belirtilen kurallara göre 

Müdahalenin sonunda, yönetici ve ekibiyle yapılan görüşmede değerlendiriciler, 

pmanların koruma kalitesini ve durumunu değerlendirmek için doğrudan 

gözlem kullanılır.Görüşmeler sırasında aralıklı olarak doğrudan gözlem yapılır.Değerlendirme 

, alan ve eğitim ve 

öğretim seviyelerindeki dersler için sınıflar), kantinler, barlar, kütüphaneler, özel eğitim 

kültürel alanlara önceden planlanmış ziyaretler yapmaktan oluşur. -

arı, laboratuvarlar (doğa 

bilimleri/biyoloji, teknolojik bilim, fizik ve kimya, mesleki ve mesleki eğitim 

Ayrıca 3. döngüde, öğretme ve öğrenme süreci hakkında bilgi toplamak için sınıfların 

Sınıf gözlemi, ana ziyaretten önce, dış değerlendirme ekibi 

tarafından tanımlanan farklı eğitim seviyelerindeki bir dizi sınıfta gerçekleştirilir.Ana hedefler, 

erlendirmek için diğerlerinin 

yanı sıra dahil etme uygulamaları, pedagojik ilişki hakkında kanıt toplamaktır (örneğin, 

Öğretim uygulamasını gözlemlemek için özel odak noktaları ve yol gösterici sorular (Kutu 2, 3 

Öğretmen dersi nasıl organize ediyor? Mekanı nasıl yönetiyor? Hangi malzeme/ekipman ile? 

için hangi etkinlikleri öneriyor? Hangi stratejiyi kullanıyor (katılım, öğretme...)? 

Etkinlik veya sınıf yönetimi ile ilgili kararlar nasıl alınır? Öğretmen tarafından mı? Öğrenciler tarafından mı? 



 

- Öğretmen tarafından hangi sözel olmayan dil kullanılır? Ve öğrenciler tarafından? Hangi amaçla?

- Is there empathy in the teacher/student and student/teacher relationship? And among students? 

- Are students' arguments valued? In what way? Are there opportunities to confront views and make choices? 

- Öğretmen zorlayıcı bir katılımcı mıdır ve öğrenmeyi teşvik eder mi?

- Grup çalışması nasıl yapılır? Ne öğrenilir? Kim neye karar veriyor? 

 - Öğrencilere işbirliği, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma içinde etkileşim kurma fırsatları nasıl verilir?

 - Öğrenciler ilişki sorunlarını barışçıl ve eleştirel bir şekilde çözüyor mu? Ve öğrenciler arasındaki 
yönetirken öğretmen nasıl davranır?

- Öğretmen etkinlikte veya sınıfta eylemi nasıl öngörür

 - Sağlığı, refahı ve çevreye saygıyı teşvik eden davranışlara değer veriliyor mu?

- Okul girişimleri (disiplinlerarası, proje…) ile öğretilen konunun etkileşimine dair kanıt var mı?

- Öğretmen, öğrenmeyi iyileştirmek
mu? 

- Öğretmen, pedagojik uygulamasını daha geniş programlarl
aşamasında, yerel ve ulusal girişimler) birbirine bağlıyor mu?

 

Kutu 3 – Geliştirilen becerileri gözlemlemek için yol gösterici sorular
Eğitimin Sonuna Kadar Öğrencilerin Profil

- Zorunlu Eğitimin Sonuna Kadar Öğrenci Profilinin yeterlilikleri geliştiriliyor mu? Hangi
kendilerini ifade edebilecekleri alan var mı? Katılımları teşvik ediliyor ve değer veriliyor mu?

- Yürütülen görevlerin sınıf/eğitim camiasına açıklanması konusunda teşvik ediliyor mu?

- Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gelişmiş mi? Nasıl? Hangi koşullar altında?

 - Öğrenciler yaratıcı projeler geliştiriyor mu?

 - Görevlerde titizlik ve azim teşvik ediliyor 

- Öğrenciler yapılan ödevlerden sorumlu tutuluyor mu?

- Öğrenciler etkinliklere, çalışmalara, deneyimlere anlayışlı, titiz, azimli, derinlemesine düşünme ve eleştirel 
anlamda katılıyor mu? 

- Sistematizasyon ve yürütülen görevler ve öğrenme üzerine düşü

 - Biçimlendirici değerlendirme uygulamasının kanıtı var mı (öğrenme için değerlendirme)? Ve özetleyici

- Öz değerlendirme ve öz düzenleme uygulamaları var mı? Hangi

- Sınıf uygulamalarında estetik ve sanatsal yön 

 - Öğrenciler ne öğrenir? Ne yaparak? Hangi katılımla?

- Bilgi edinmenin oynadığı/tuttuğu rol nedir? Peki ya tutumlar/değerler/yetenekler/prosedürler/sosyo
davranış? 

- Farklı teknikler/enstrümanlar ve çalışma yöntemleri ile denemeler 

- Etkinlikler/sınıflar çeşitli bilgi kaynaklarından ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıyor mu? Kullanım 
amacına uygun mu? 

sözel olmayan dil kullanılır? Ve öğrenciler tarafından? Hangi amaçla?

Is there empathy in the teacher/student and student/teacher relationship? And among students? 

Are students' arguments valued? In what way? Are there opportunities to confront views and make choices? 

Öğretmen zorlayıcı bir katılımcı mıdır ve öğrenmeyi teşvik eder mi? 

Grup çalışması nasıl yapılır? Ne öğrenilir? Kim neye karar veriyor? Öğrenciler için hangi sorumluluklar var?

ve karşılıklı yardımlaşma içinde etkileşim kurma fırsatları nasıl verilir?

Öğrenciler ilişki sorunlarını barışçıl ve eleştirel bir şekilde çözüyor mu? Ve öğrenciler arasındaki 
yönetirken öğretmen nasıl davranır? 

nıfta eylemi nasıl öngörür? Bir durum karşısında nasıl karar verir?

Sağlığı, refahı ve çevreye saygıyı teşvik eden davranışlara değer veriliyor mu? 

lerarası, proje…) ile öğretilen konunun etkileşimine dair kanıt var mı?

iyileştirmek/geliştirmek için her birinin bağlamlarını, kültürlerini ve ilgi alanlarını tanıyor 

Öğretmen, pedagojik uygulamasını daha geniş programlarla (disiplinlerarası, okul öbeği
aşamasında, yerel ve ulusal girişimler) birbirine bağlıyor mu? 

Geliştirilen becerileri gözlemlemek için yol gösterici sorular - Geliştirilen beceriler (Zorunlu 
Eğitimin Sonuna Kadar Öğrencilerin Profiline Göre). 

Zorunlu Eğitimin Sonuna Kadar Öğrenci Profilinin yeterlilikleri geliştiriliyor mu? Hangileri
kendilerini ifade edebilecekleri alan var mı? Katılımları teşvik ediliyor ve değer veriliyor mu?

sınıf/eğitim camiasına açıklanması konusunda teşvik ediliyor mu? 

Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gelişmiş mi? Nasıl? Hangi koşullar altında?

Öğrenciler yaratıcı projeler geliştiriyor mu? 

Görevlerde titizlik ve azim teşvik ediliyor mu? 

Öğrenciler yapılan ödevlerden sorumlu tutuluyor mu? 

Öğrenciler etkinliklere, çalışmalara, deneyimlere anlayışlı, titiz, azimli, derinlemesine düşünme ve eleştirel 

Sistematizasyon ve yürütülen görevler ve öğrenme üzerine düşünme teşvik ediliyor mu?

Biçimlendirici değerlendirme uygulamasının kanıtı var mı (öğrenme için değerlendirme)? Ve özetleyici

Öz değerlendirme ve öz düzenleme uygulamaları var mı? Hangisi? Ne zaman? 

Sınıf uygulamalarında estetik ve sanatsal yön var mı? 

Öğrenciler ne öğrenir? Ne yaparak? Hangi katılımla? 

Bilgi edinmenin oynadığı/tuttuğu rol nedir? Peki ya tutumlar/değerler/yetenekler/prosedürler/sosyo

Farklı teknikler/enstrümanlar ve çalışma yöntemleri ile denemeler yapmak mümkün müdür?

Etkinlikler/sınıflar çeşitli bilgi kaynaklarından ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıyor mu? Kullanım 

sözel olmayan dil kullanılır? Ve öğrenciler tarafından? Hangi amaçla? 

Is there empathy in the teacher/student and student/teacher relationship? And among students?  

Are students' arguments valued? In what way? Are there opportunities to confront views and make choices?  

Öğrenciler için hangi sorumluluklar var? 

ve karşılıklı yardımlaşma içinde etkileşim kurma fırsatları nasıl verilir? 

Öğrenciler ilişki sorunlarını barışçıl ve eleştirel bir şekilde çözüyor mu? Ve öğrenciler arasındaki çatışmaları 

? Bir durum karşısında nasıl karar verir? 

lerarası, proje…) ile öğretilen konunun etkileşimine dair kanıt var mı? 

/geliştirmek için her birinin bağlamlarını, kültürlerini ve ilgi alanlarını tanıyor 

(disiplinlerarası, okul öbeği içinde gelişme 

Geliştirilen beceriler (Zorunlu 

leri? Nasıl? Öğrencilerin 
kendilerini ifade edebilecekleri alan var mı? Katılımları teşvik ediliyor ve değer veriliyor mu? 

 

Eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gelişmiş mi? Nasıl? Hangi koşullar altında? 

Öğrenciler etkinliklere, çalışmalara, deneyimlere anlayışlı, titiz, azimli, derinlemesine düşünme ve eleştirel 

nme teşvik ediliyor mu? 

Biçimlendirici değerlendirme uygulamasının kanıtı var mı (öğrenme için değerlendirme)? Ve özetleyici mi? 

Bilgi edinmenin oynadığı/tuttuğu rol nedir? Peki ya tutumlar/değerler/yetenekler/prosedürler/sosyo-duygusal 

yapmak mümkün müdür? 

Etkinlikler/sınıflar çeşitli bilgi kaynaklarından ve bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıyor mu? Kullanım 



 

- Çeşitli durumlarda aktif vatandaşlık uygulama fırsatları veriliyor mu? Hangi

 

 

 

 

 

Kutu 4 - Kapsayıcılığı gözlemlemek için yol gösterici sorular

- Öğretmen sadece istisnai yeteneklere veya zorluklara sahip öğrencilere özel ilgi gösteriyor mu? Yoksa diğer 
yandan öğrencilerin her birine dikkat ediyor mu?

- Öğretim uygulamalarında hoşgörü var mı?

 - Öğrencinin hayatındaki ve kültürel ve coğrafi çevredeki günlük problemlerle bağlantılı içerik/tematik bir 
yaklaşım var mı? 

 - Bir öğrenci bir şeyi anlamadığında ne olur? Ve bir sor

- Tüm öğrenciler etkinlikleri gerçekleştirme talimatlarını anlıyor mu?

- Öğrenciler beceri seviyelerinden bağımsız olarak vücut hareketlerine değer veriyor ve bundan zevk alıyor mu?

 - Farklı öğrencilere ve gruplara uygun şekilde yanıt vermek için çeşitli stratejiler var mı?

- Öğrenci mentorluğu onların özelliklerini ve ritimlerini dikkate alıyor mu? Nasıl?

 

 

2.3.4 Ağların değerlendirmesinin raporlanması ve yaygınlaştırılması

Nihai raporda, OÖ'nün bir karakterizasyonunun yanı sıra alana göre bir değerlendirme yapılır 

ve güçlü yönler ve iyileştirme alanları vurgulanır

OÖ, kabul etmemeleri durumunda 

açıktır ve okulun ve Müfettişliğin web sitesinde ve diğer devlet kurumsal platformlarında 

mevcuttur. 
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Çeşitli durumlarda aktif vatandaşlık uygulama fırsatları veriliyor mu? Hangisi? 

ayıcılığı gözlemlemek için yol gösterici sorular 

Öğretmen sadece istisnai yeteneklere veya zorluklara sahip öğrencilere özel ilgi gösteriyor mu? Yoksa diğer 
yandan öğrencilerin her birine dikkat ediyor mu? 

Öğretim uygulamalarında hoşgörü var mı? 

Öğrencinin hayatındaki ve kültürel ve coğrafi çevredeki günlük problemlerle bağlantılı içerik/tematik bir 

lamadığında ne olur? Ve bir soruyu veya eleştiriyi dile getirdiğinde?

gerçekleştirme talimatlarını anlıyor mu? 

Öğrenciler beceri seviyelerinden bağımsız olarak vücut hareketlerine değer veriyor ve bundan zevk alıyor mu?

Farklı öğrencilere ve gruplara uygun şekilde yanıt vermek için çeşitli stratejiler var mı? 

mentorluğu onların özelliklerini ve ritimlerini dikkate alıyor mu? Nasıl? 

2.3.4 Ağların değerlendirmesinin raporlanması ve yaygınlaştırılması

n bir karakterizasyonunun yanı sıra alana göre bir değerlendirme yapılır 

iyileştirme alanları vurgulanır5.Taslak raporu kullanıma sunduktan s

, kabul etmemeleri durumunda karşıt bir yanıt sunabilir.Değerlendirme raporları kamuya 

açıktır ve okulun ve Müfettişliğin web sitesinde ve diğer devlet kurumsal platformlarında 

                   
pt/content_01.asp?BtreeID=08&treeID=08/03/00/06&auxID= 

Öğretmen sadece istisnai yeteneklere veya zorluklara sahip öğrencilere özel ilgi gösteriyor mu? Yoksa diğer 

Öğrencinin hayatındaki ve kültürel ve coğrafi çevredeki günlük problemlerle bağlantılı içerik/tematik bir 

uyu veya eleştiriyi dile getirdiğinde? 

Öğrenciler beceri seviyelerinden bağımsız olarak vücut hareketlerine değer veriyor ve bundan zevk alıyor mu? 

 

2.3.4 Ağların değerlendirmesinin raporlanması ve yaygınlaştırılması 

n bir karakterizasyonunun yanı sıra alana göre bir değerlendirme yapılır 

Taslak raporu kullanıma sunduktan sonra, 

Değerlendirme raporları kamuya 

açıktır ve okulun ve Müfettişliğin web sitesinde ve diğer devlet kurumsal platformlarında 



 

 

 

 

 

 

3. Ağların değerlendirilmesine ilişkin algılar

Portekiz'de, ister dış ister öz değerlendirmede olsun, işbirlikçi doğasıyla karakterize edilen 

okul ağlarının değerlendirilmesi, okuldan ve topluluktan, ortaklardan ve belediyelerden 

çeşitli aktörleri içerir.Oyuncuları dinlemek ve bu konudaki algılarını anlamak için odak grup 

görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır (Şekil 6).

 

Şekil 6–Görüşmeler 

Kod Katılımcı 

Görüşme 1 Dış Ekip 
[2 müfettiş; 1 akademisyen

Görüşme 2 Öz-değerlendirme ekibi
[6 öğretmen; 1 ebeveyn

Görüşme 3 Öz-değerlendirme ekibi
[6 öğretmen; 1 personel dışı

Görüşme 4 – 
Görüşme 12 

Okul Müdürleri 

 

Görüşmelerden elde edilen ana algılar, ağ 

değerlendirmenin öz değerlendirme üzerindeki ağırlığı ve değerlendirici ekiplerinin 

performansı ile bağlantılıdır. 

 

3.1. Ağ oluşturma ve denetimin faydaları

Ağ değerlendirmesinin faydalarından

bağlılığını gerektiren daha bilinçli iyileştirme süreçleriyle sonuçlanan aktörlerin 

çokluğudur.Belirtildiği gibi, süreçler daha zengin ve daha eşitlikçidir.

“topluluğun, paydaşların, öz değerlendirme açısı

çalışmaların farkında olup olmadığını bulmaya” çalışarak ağın nası

(Görüşme1).Aynı şekilde ağların sürdürülebilirliği konusuna da değinilmiştir, yani öz 

Ağların değerlendirilmesine ilişkin algılar 

Portekiz'de, ister dış ister öz değerlendirmede olsun, işbirlikçi doğasıyla karakterize edilen 

okul ağlarının değerlendirilmesi, okuldan ve topluluktan, ortaklardan ve belediyelerden 

Oyuncuları dinlemek ve bu konudaki algılarını anlamak için odak grup 

görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır (Şekil 6). 

GörüşmeTürü 

1 akademisyen] 
Odak Grubu 

değerlendirme ekibi 
ebeveyn] 

Odak Grubu 

değerlendirme ekibi 
1 personel dışı] 

Odak Grubu 

 Yarı yapılandırılmış

Görüşmelerden elde edilen ana algılar, ağ oluşturmanın zorlukları ve faydaları, dış 

değerlendirmenin öz değerlendirme üzerindeki ağırlığı ve değerlendirici ekiplerinin 

 

Ağ oluşturma ve denetimin faydaları 

faydalarından biri, görüşmelere göre, işbirlikçi çalışma ve aktörlerin 

bağlılığını gerektiren daha bilinçli iyileştirme süreçleriyle sonuçlanan aktörlerin 

Belirtildiği gibi, süreçler daha zengin ve daha eşitlikçidir.Ayrıca, Müfettişlik, 

“topluluğun, paydaşların, öz değerlendirme açısından okullar tarafından yürütülen 

çalışmaların farkında olup olmadığını bulmaya” çalışarak ağın nasıl çalıştığını değerlendirir 

Aynı şekilde ağların sürdürülebilirliği konusuna da değinilmiştir, yani öz 

Portekiz'de, ister dış ister öz değerlendirmede olsun, işbirlikçi doğasıyla karakterize edilen 

okul ağlarının değerlendirilmesi, okuldan ve topluluktan, ortaklardan ve belediyelerden 

Oyuncuları dinlemek ve bu konudaki algılarını anlamak için odak grup 

 

arı yapılandırılmış 

oluşturmanın zorlukları ve faydaları, dış 

değerlendirmenin öz değerlendirme üzerindeki ağırlığı ve değerlendirici ekiplerinin 

birlikçi çalışma ve aktörlerin 

bağlılığını gerektiren daha bilinçli iyileştirme süreçleriyle sonuçlanan aktörlerin 

Ayrıca, Müfettişlik, 

ndan okullar tarafından yürütülen 

çalıştığını değerlendirir 

Aynı şekilde ağların sürdürülebilirliği konusuna da değinilmiştir, yani öz 



 

değerlendirme ekibi ne kadar farklı aktörl

o kadar katkı sağlar (Görüşme

garantisini veriyor”  diyen bir okul müdürü (

ve gelişimini sağlarken, geçmişte edinilen bilgileri kaybetmemesini sağlamak” için okul 

topluluğunun katılımının ve eski ve yeni unsurları karıştırma endiş

vurgulayan (Görüşme 2) bir Öz

kanıtlanmıştır. 

Ayrıca, dış değerlendiriciler, OÖ

personel, öğrenci temsilcileri ve velileri içeren, organizasyon içindeki heterojen ağlara 

dayanan öz değerlendirme ekiplerine sahip olmayı amaçlar:

"(...) farklı perspektiflerden yürütülen tartışmaya getirdiği zenginleştirme.

varlığı, sınıf koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenme süreci ile ilgili öğrencilerin 

görüşlerinin alınmasında faydalıdır.

öğretmenlerin sınıf alanına odaklandıkları için bilmedikleri bilgileri (disiplinsizlik, 

güvensizlik vb.) dışarıdan bir bakış açısıyla getirirler.

bilgilerin açıklanıp açıkl

Bu görüş başka bir dış değerlendirici tarafından desteklendi:

“Bu panellerdeki insanların aslında birbirleriyle koordine olduklarını ve birbirleriyle 

konuştuklarını anlamak çok önemlidir ve sürecin kendisi, diyaloga ve okulun anlamı 

hakkındaki fikirlerin y

gelişim sürecidir” (Görüşme

Ayrıca, ağ oluşturma Müfettişlik tarafından olduğu kadar okullar tarafından da oldukça 

değerlidir: 

“Yani yıl boyunca istişare ve görev paylaşımı, bilgi paylaşımı var, yani tüm bunlar 

zamanla oluyor, birbiriyle 

insan yoksa bunu yapamazsınız, çünkü kimisi istatistikleri yapıyor, kimisi bunu 

yapıyor, çünkü koordinatör onu departmana götürüp yansıtıyor ve oradan bir belge 

çıkıyor, yani bu bir paylaşma ve dinleme işi ve son aşamasında bir 

oluyor.” (Görüşme10) 

Ayrıca, görüşülen kişiler topluluğun katılımını son derece takdir etmektedir:

değerlendirme ekibi ne kadar farklı aktörleri içeriyorsa, değerlendirmenin sürdürülebilir

o kadar katkı sağlar (Görüşme1).Aynı görüş, “Ekibin çeşitliliği, bana sürdürül

bir okul müdürü (Görüşme 12) ve“Değerlendirmenin sürekliliğini 

sağlarken, geçmişte edinilen bilgileri kaybetmemesini sağlamak” için okul 

topluluğunun katılımının ve eski ve yeni unsurları karıştırma endişesinin hayati olduğunu 

bir Öz-değerlendirme ekibi temsilcisi gibi diğer görüşmelerde de 

dış değerlendiriciler, OÖ'lerin içindeki gücü dengelemek için, öğretim üyesi olmayan 

personel, öğrenci temsilcileri ve velileri içeren, organizasyon içindeki heterojen ağlara 

dayanan öz değerlendirme ekiplerine sahip olmayı amaçlar: 

..) farklı perspektiflerden yürütülen tartışmaya getirdiği zenginleştirme.

varlığı, sınıf koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenme süreci ile ilgili öğrencilerin 

görüşlerinin alınmasında faydalıdır.Öğretim üyesi olmayan personel, oyun alanından, 

ğretmenlerin sınıf alanına odaklandıkları için bilmedikleri bilgileri (disiplinsizlik, 

güvensizlik vb.) dışarıdan bir bakış açısıyla getirirler.Ebeveynler

bilgilerin açıklanıp açıklanmadığını doğrulamak için endişelerini iletir.

Bu görüş başka bir dış değerlendirici tarafından desteklendi: 

“Bu panellerdeki insanların aslında birbirleriyle koordine olduklarını ve birbirleriyle 

konuştuklarını anlamak çok önemlidir ve sürecin kendisi, diyaloga ve okulun anlamı 

hakkındaki fikirlerin yüzleşmesine dayanan kolektif bir alıştırmadır; Bu bir

Görüşme1) 

Ayrıca, ağ oluşturma Müfettişlik tarafından olduğu kadar okullar tarafından da oldukça 

“Yani yıl boyunca istişare ve görev paylaşımı, bilgi paylaşımı var, yani tüm bunlar 

zamanla oluyor, birbiriyle rahatça konuşabilen çok insan yoksa, katkıda bulunacak çok 

insan yoksa bunu yapamazsınız, çünkü kimisi istatistikleri yapıyor, kimisi bunu 

r, çünkü koordinatör onu departmana götürüp yansıtıyor ve oradan bir belge 

çıkıyor, yani bu bir paylaşma ve dinleme işi ve son aşamasında bir 

 

Ayrıca, görüşülen kişiler topluluğun katılımını son derece takdir etmektedir:

eri içeriyorsa, değerlendirmenin sürdürülebilirliğine 

“Ekibin çeşitliliği, bana sürdürülebilirliğin 

“Değerlendirmenin sürekliliğini 

sağlarken, geçmişte edinilen bilgileri kaybetmemesini sağlamak” için okul 

esinin hayati olduğunu 

değerlendirme ekibi temsilcisi gibi diğer görüşmelerde de 

içindeki gücü dengelemek için, öğretim üyesi olmayan 

personel, öğrenci temsilcileri ve velileri içeren, organizasyon içindeki heterojen ağlara 

..) farklı perspektiflerden yürütülen tartışmaya getirdiği zenginleştirme.Öğrencinin 

varlığı, sınıf koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenme süreci ile ilgili öğrencilerin 

Öğretim üyesi olmayan personel, oyun alanından, 

ğretmenlerin sınıf alanına odaklandıkları için bilmedikleri bilgileri (disiplinsizlik, 

Ebeveynlerher şeyden önce 

anmadığını doğrulamak için endişelerini iletir."(Görüşme1). 

“Bu panellerdeki insanların aslında birbirleriyle koordine olduklarını ve birbirleriyle 

konuştuklarını anlamak çok önemlidir ve sürecin kendisi, diyaloga ve okulun anlamı 

üzleşmesine dayanan kolektif bir alıştırmadır; Bu bir mesleki 

Ayrıca, ağ oluşturma Müfettişlik tarafından olduğu kadar okullar tarafından da oldukça 

“Yani yıl boyunca istişare ve görev paylaşımı, bilgi paylaşımı var, yani tüm bunlar 

çok insan yoksa, katkıda bulunacak çok 

insan yoksa bunu yapamazsınız, çünkü kimisi istatistikleri yapıyor, kimisi bunu 

r, çünkü koordinatör onu departmana götürüp yansıtıyor ve oradan bir belge 

çıkıyor, yani bu bir paylaşma ve dinleme işi ve son aşamasında bir müzakere eseri 

Ayrıca, görüşülen kişiler topluluğun katılımını son derece takdir etmektedir: 



 

“Onlar [Müfettişlik] çalışma şeklimizi değerlendiriyor, yani çok sayıda paydaşı dahil 

edersek, okul öbeği 

edersek, bu kolay değil, ancak zenginleştirdiğinin

"Bütün bölümler, tüm öğretmenler ve Aile Birliği, tüm okulların Öğrenci Birliği [...] Ve 

ayrıca okul öncesi ve 1. kademe [ilkokul] öğrencileri.

müdürü de onlarla görüşüyor. [...] Ve ilk 

(Görüşme5) 

“Çeşitli tematik paneller, pedagojik toplantılar, ekip eğitimi ve izole insanla

organizasyonu ve öbeği

geliştiriyorum.” (Görüşme

Öz değerlendirme ekiplerinin bir temsilcisi, b

aktörü bir araya getirmeyi nasıl başardığı hakkında bilgi veren bir tartışmayı bile hatırlıyor:

“Düşünebiliyor musunuz… onlar [dış değerlendiriciler] bir dizi konuya bakıyorlardı ve 

diğer seçenekleri göz önünde bulund

soruyorlar.Ve mücadele ettik ve çalışmalarımızı paylaşmak için üretilen bilgileri 

paylaşmak, yansıtmak ve sentezler yapmak için seminerler düzenlediğimizi gösterdik 

ve öbekteki tüm okullar arasında daha iyi iletişim 

yaptığımız en iyi tartışmalardan b

Bununla birlikte, bir ağda çalışmak kolay değildir, karmaşıktır ve bazen bireyselliklerinden 

çıkıp başkalarıyla etkileşime girmeye teşvik edilmesi gereken ilgili kişiler

bağlıdır.Bu nedenle, bir ağda çalışmak ve ağları değerlendirmek aşamalı olarak gerçekleşen 

bir şeydir: 

“Eğitim açısından yatırım yapmaya çalıştık ve ağımızı oluşturmak için sektörlere göre 

yavaş ilerlememiz gerektiğini fark ettik.

altında çalışan ekip olamaz.

değerlendirmenin gerçe

Bazen, tetikleyici olarak hareket eden ve aktörleri dahil etmek için etkileyen denetim 

olayıdır: 

[Müfettişlik] çalışma şeklimizi değerlendiriyor, yani çok sayıda paydaşı dahil 

 içinde iletişim kurarsak ve herkese ulaşırsak, herkesi dahil 

y değil, ancak zenginleştirdiğinin farkındayım” (Görüşme

ler, tüm öğretmenler ve Aile Birliği, tüm okulların Öğrenci Birliği [...] Ve 

ayrıca okul öncesi ve 1. kademe [ilkokul] öğrencileri.Öğrenci meclislerimiz var ve okul 

müdürü de onlarla görüşüyor. [...] Ve ilk kademeden itibaren bile, küçükler" 

“Çeşitli tematik paneller, pedagojik toplantılar, ekip eğitimi ve izole insanla

organizasyonu ve öbeğimizin işbirliği yapmada nasıl başarılı olduğunu

Görüşme14) 

Öz değerlendirme ekiplerinin bir temsilcisi, bir teftiş etkinliği sırasında OÖ'nü

aktörü bir araya getirmeyi nasıl başardığı hakkında bilgi veren bir tartışmayı bile hatırlıyor:

“Düşünebiliyor musunuz… onlar [dış değerlendiriciler] bir dizi konuya bakıyorlardı ve 

diğer seçenekleri göz önünde bulundurmadıysak neden bu şekilde yaptığımızı 

soruyorlar.Ve mücadele ettik ve çalışmalarımızı paylaşmak için üretilen bilgileri 

paylaşmak, yansıtmak ve sentezler yapmak için seminerler düzenlediğimizi gösterdik 

tüm okullar arasında daha iyi iletişim kurmanın yollarını yarattık (...) 

yaptığımız en iyi tartışmalardan biriydi” (Görüşme2) 

Bununla birlikte, bir ağda çalışmak kolay değildir, karmaşıktır ve bazen bireyselliklerinden 

çıkıp başkalarıyla etkileşime girmeye teşvik edilmesi gereken ilgili kişiler

Bu nedenle, bir ağda çalışmak ve ağları değerlendirmek aşamalı olarak gerçekleşen 

“Eğitim açısından yatırım yapmaya çalıştık ve ağımızı oluşturmak için sektörlere göre 

yavaş ilerlememiz gerektiğini fark ettik. Bu izole bir şey olamaz, bu yüzden tecrit 

altında çalışan ekip olamaz.Burada yapılan işler var ve şu anda endişemiz, öz 

değerlendirmenin gerçekten herkese ait olmasıydı” (Görüşme3) 

Bazen, tetikleyici olarak hareket eden ve aktörleri dahil etmek için etkileyen denetim 

[Müfettişlik] çalışma şeklimizi değerlendiriyor, yani çok sayıda paydaşı dahil 

içinde iletişim kurarsak ve herkese ulaşırsak, herkesi dahil 

Görüşme12). 

ler, tüm öğretmenler ve Aile Birliği, tüm okulların Öğrenci Birliği [...] Ve 

Öğrenci meclislerimiz var ve okul 

itibaren bile, küçükler" 

“Çeşitli tematik paneller, pedagojik toplantılar, ekip eğitimi ve izole insanlarla değil, 

mizin işbirliği yapmada nasıl başarılı olduğunubu şekilde 

tkinliği sırasında OÖ'nün bu kadar çok 

aktörü bir araya getirmeyi nasıl başardığı hakkında bilgi veren bir tartışmayı bile hatırlıyor: 

“Düşünebiliyor musunuz… onlar [dış değerlendiriciler] bir dizi konuya bakıyorlardı ve 

urmadıysak neden bu şekilde yaptığımızı 

soruyorlar.Ve mücadele ettik ve çalışmalarımızı paylaşmak için üretilen bilgileri 

paylaşmak, yansıtmak ve sentezler yapmak için seminerler düzenlediğimizi gösterdik 

kurmanın yollarını yarattık (...) 

Bununla birlikte, bir ağda çalışmak kolay değildir, karmaşıktır ve bazen bireyselliklerinden 

çıkıp başkalarıyla etkileşime girmeye teşvik edilmesi gereken ilgili kişilerin iradesine 

Bu nedenle, bir ağda çalışmak ve ağları değerlendirmek aşamalı olarak gerçekleşen 

“Eğitim açısından yatırım yapmaya çalıştık ve ağımızı oluşturmak için sektörlere göre 

şey olamaz, bu yüzden tecrit 

Burada yapılan işler var ve şu anda endişemiz, öz 

Bazen, tetikleyici olarak hareket eden ve aktörleri dahil etmek için etkileyen denetim 



 

“Başlangıçta insanlar öz değerlendirmenin önemini anlamakta çok zorlandılar… Bütün 

öğretmenler bu süreci kabul etmedi (…) [ama] dış değerlendirme yaptık ve çok iyi bir 

öz değerlendirme yaptık ve öğretmen değerlendirmesinde çok iyi ve mükemmelleri

sayısını artırdı ve bazı insanlar buna daha fa

Farklı aktörleri dahil etmek ve iyileştirme planlarının yaygınlaştırılmasını ve en başarılı şekilde 

uygulanmasını sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir strateji:

“Pedagojik Konsey'de, Genel Konsey'de öz değerlendirme ekibine ait olan 

arkadaşlarımız var. Yaygınlaştırmayı gerçekleştirmek, insanları meşgul etmek ve 

iyileştirme planının uygulanmasını garanti

Genel olarak, görüşmelerde, ağ oluşturmanın katma değerinin, işbirlikçi çalışmaya ve iletişim 

süreçlerinin geliştirilmesine, yani etkinliklere ve belgelere yatırım yapmak olduğu 

belirtilmektedir: 

“Yani, toplantılar da yapıyoruz. 

olmayan personelle de yapıyoruz, öğrencilerle, Okul Aile Birliği ile de tanışıyoruz…

Belgeleri nasıl açıklayabilirim? 

olduğunca basit, tercihen tablolarla yapıyorum, böylece bilgilere bakmak ve anlamak 

kolay oluyor." (Görüşme

Denetim olayı gibi, OÖ'ler içindeki öz değerlendirme ağ tabanlıdır:

“Örneğin, okul öbeklerinde

çalışıyoruz ve her zaman yapılacak şeyler var, her zaman geliştirilecek şeyler var,

gençleri dinleyeceğiz, bu yıl zaten onlarla toplantı yaptık

toplantı yapıyoruz, böylece neyin yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar, böylece 

gelişebiliyoruz, sonra bu eylemleri okulun iyileş

(Görüşme13) 

“Bu planı inşa etmek için herkesi harekete geçirmenin önemli olduğunu paylaşmak 

için buradayım, aksi takdirde sonuç olma

 

3.2. Dış denetim ve öz denetim arasındaki ilişki

“Başlangıçta insanlar öz değerlendirmenin önemini anlamakta çok zorlandılar… Bütün 

öğretmenler bu süreci kabul etmedi (…) [ama] dış değerlendirme yaptık ve çok iyi bir 

öz değerlendirme yaptık ve öğretmen değerlendirmesinde çok iyi ve mükemmelleri

sayısını artırdı ve bazı insanlar buna daha fazla dikkat etmeye başladı.” (

Farklı aktörleri dahil etmek ve iyileştirme planlarının yaygınlaştırılmasını ve en başarılı şekilde 

uygulanmasını sağlamak için yaygın olarak kullanılan bir strateji: 

“Pedagojik Konsey'de, Genel Konsey'de öz değerlendirme ekibine ait olan 

arkadaşlarımız var. Yaygınlaştırmayı gerçekleştirmek, insanları meşgul etmek ve 

iyileştirme planının uygulanmasını garanti altına almak daha kolaydı” (

erde, ağ oluşturmanın katma değerinin, işbirlikçi çalışmaya ve iletişim 

süreçlerinin geliştirilmesine, yani etkinliklere ve belgelere yatırım yapmak olduğu 

“Yani, toplantılar da yapıyoruz. Örneğin iyi uygulamalarla ilgili bu semineri, öğr

olmayan personelle de yapıyoruz, öğrencilerle, Okul Aile Birliği ile de tanışıyoruz…

Belgeleri nasıl açıklayabilirim? Bu belgeleri mümkün olduğunca sentetik, mümkün 

olduğunca basit, tercihen tablolarla yapıyorum, böylece bilgilere bakmak ve anlamak 

Görüşme3) 

'ler içindeki öz değerlendirme ağ tabanlıdır: 

öbeklerinde iklim sorunu üzerinde çok çalışıyoruz.

çalışıyoruz ve her zaman yapılacak şeyler var, her zaman geliştirilecek şeyler var,

gençleri dinleyeceğiz, bu yıl zaten onlarla toplantı yaptık. Her yıl, öğrencilerle birkaç 

toplantı yapıyoruz, böylece neyin yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar, böylece 

gelişebiliyoruz, sonra bu eylemleri okulun iyileştirme planına ekliyoruz ... 

“Bu planı inşa etmek için herkesi harekete geçirmenin önemli olduğunu paylaşmak 

için buradayım, aksi takdirde sonuç olmazdı” “Fark yarattı” (Görüşme

Dış denetim ve öz denetim arasındaki ilişki 

“Başlangıçta insanlar öz değerlendirmenin önemini anlamakta çok zorlandılar… Bütün 

öğretmenler bu süreci kabul etmedi (…) [ama] dış değerlendirme yaptık ve çok iyi bir 

öz değerlendirme yaptık ve öğretmen değerlendirmesinde çok iyi ve mükemmellerin 

zla dikkat etmeye başladı.” (Görüşme10)” 

Farklı aktörleri dahil etmek ve iyileştirme planlarının yaygınlaştırılmasını ve en başarılı şekilde 

“Pedagojik Konsey'de, Genel Konsey'de öz değerlendirme ekibine ait olan 

arkadaşlarımız var. Yaygınlaştırmayı gerçekleştirmek, insanları meşgul etmek ve 

altına almak daha kolaydı” (Görüşme7). 

erde, ağ oluşturmanın katma değerinin, işbirlikçi çalışmaya ve iletişim 

süreçlerinin geliştirilmesine, yani etkinliklere ve belgelere yatırım yapmak olduğu 

Örneğin iyi uygulamalarla ilgili bu semineri, öğretmen 

olmayan personelle de yapıyoruz, öğrencilerle, Okul Aile Birliği ile de tanışıyoruz… 

Bu belgeleri mümkün olduğunca sentetik, mümkün 

olduğunca basit, tercihen tablolarla yapıyorum, böylece bilgilere bakmak ve anlamak 

iklim sorunu üzerinde çok çalışıyoruz.Bu konuda çok 

çalışıyoruz ve her zaman yapılacak şeyler var, her zaman geliştirilecek şeyler var, 

Her yıl, öğrencilerle birkaç 

toplantı yapıyoruz, böylece neyin yanlış olduğunu söyleyebiliyorlar, böylece 

tirme planına ekliyoruz ... 

“Bu planı inşa etmek için herkesi harekete geçirmenin önemli olduğunu paylaşmak 

Görüşme7) 



 

Katılımcılar dış değerlendirme ve öz değerlendirme 

bölünmüştür.Bazıları öz değerlendirmeyi özerk, derin bir süreç olarak görüyordu, çünkü 

bağlamsal temellidir: 

“Dış değerlendirmeye bağlı öz değerlendirme göremiyorum.Sadece okul 

önemli olan konuları analiz ediyor

konularıyla örtüşüyordu

üretilenlerin ve okul üzerindeki etkisinin Dış Değerlendirme ekibi tarafından 

vurgulanan yönlerden çok daha zengin oldu

(Görüşme2) 

Diğerleri, Müfettişliğin, eksik olduğu düşünülen bir dizi alanı tanımlayarak okulların 

iyileştirilmesine rehberlik ettiği için öz değerlendirmeye müdahale ettiğini düşünmektedir:

“Bence [dış değerlendirmenin] bir ağırlığı var, belirleyici diyemem ama düşünmede 

çok yardımcı oluyor” (Görüşme

"Değişmek zorundaydık, diyelim ki kör, 

istediğim,[önceki değerlendirmede] 'Yeterince' vardı ve sonra kendimiz hareket 

etmek zorunda kaldık” (

“Dış değerlendirmeyi, okulların performanslarını her boyutta iyileştirmeleri için bir 

fırsat olarak görüyorum, bizi z

ilgili değil çünkü zaten sahip olduğumuz bu fikir daha önceki talimatlarla arkadan inşa 

edilmişti,ancak belirli boyutlarda (mükemmellik demek istemedim) seviyelerini 

tanımlama perspektifinden, iyileştirme, kalite ve aslında elde ettiğim

(Görüşme9) 

Bu bağlamda, bazı okullarda Müfettişlik tarafından yapılan dış değerlendirmeden ayrılmada 

zorluk vardır: 

“Tamamen otonom bir şekilde öz değerlendirme yapmayı zor buluyoruz, hala 

hiyerarşik konulara takılıp kalıyoruz ve dış değerle

iletilmesi olarak görüyoruz.

Bu bağlamda, okul aktörleri tarafından Müfettişliğin meşrulaştırıcı gücünün 

değerlendirilmesinin altını çizmeye değer:

Katılımcılar dış değerlendirme ve öz değerlendirme arasındaki ilişki konusunda 

Bazıları öz değerlendirmeyi özerk, derin bir süreç olarak görüyordu, çünkü 

“Dış değerlendirmeye bağlı öz değerlendirme göremiyorum.Sadece okul 

önemli olan konuları analiz ediyor ve tartışıyorduk, bunların çoğu dış değerlendirme 

örtüşüyordu, ancak çalışmamızın çok daha zengin olduğunu ve yıllar içinde 

üretilenlerin ve okul üzerindeki etkisinin Dış Değerlendirme ekibi tarafından 

vurgulanan yönlerden çok daha zengin olduğunu düşündüğümü söylemeliyim. " 

Diğerleri, Müfettişliğin, eksik olduğu düşünülen bir dizi alanı tanımlayarak okulların 

iyileştirilmesine rehberlik ettiği için öz değerlendirmeye müdahale ettiğini düşünmektedir:

“Bence [dış değerlendirmenin] bir ağırlığı var, belirleyici diyemem ama düşünmede 

Görüşme3). 

"Değişmek zorundaydık, diyelim ki kör, dilsiz olamazdık ve yine de, demek 

[önceki değerlendirmede] 'Yeterince' vardı ve sonra kendimiz hareket 

kaldık” (Görüşme9) 

“Dış değerlendirmeyi, okulların performanslarını her boyutta iyileştirmeleri için bir 

fırsat olarak görüyorum, bizi zorlamak için bize baskı yapıyor, bu h

ilgili değil çünkü zaten sahip olduğumuz bu fikir daha önceki talimatlarla arkadan inşa 

ancak belirli boyutlarda (mükemmellik demek istemedim) seviyelerini 

tanımlama perspektifinden, iyileştirme, kalite ve aslında elde ettiğim

Bu bağlamda, bazı okullarda Müfettişlik tarafından yapılan dış değerlendirmeden ayrılmada 

bir şekilde öz değerlendirme yapmayı zor buluyoruz, hala 

hiyerarşik konulara takılıp kalıyoruz ve dış değerlendirmeyi sonuçlarımızın Bakanlığa 

iletilmesi olarak görüyoruz.Bu otonomi meselesi zaman alıyor…” (Görüşme

Bu bağlamda, okul aktörleri tarafından Müfettişliğin meşrulaştırıcı gücünün 

değerlendirilmesinin altını çizmeye değer: 

arasındaki ilişki konusunda 

Bazıları öz değerlendirmeyi özerk, derin bir süreç olarak görüyordu, çünkü bu 

“Dış değerlendirmeye bağlı öz değerlendirme göremiyorum.Sadece okul öbeğimiz için 

ve tartışıyorduk, bunların çoğu dış değerlendirme 

, ancak çalışmamızın çok daha zengin olduğunu ve yıllar içinde 

üretilenlerin ve okul üzerindeki etkisinin Dış Değerlendirme ekibi tarafından 

düşündüğümü söylemeliyim. " 

Diğerleri, Müfettişliğin, eksik olduğu düşünülen bir dizi alanı tanımlayarak okulların 

iyileştirilmesine rehberlik ettiği için öz değerlendirmeye müdahale ettiğini düşünmektedir: 

“Bence [dış değerlendirmenin] bir ağırlığı var, belirleyici diyemem ama düşünmede 

olamazdık ve yine de, demek 

[önceki değerlendirmede] 'Yeterince' vardı ve sonra kendimiz hareket 

“Dış değerlendirmeyi, okulların performanslarını her boyutta iyileştirmeleri için bir 

bu hesap verebilirlikle 

ilgili değil çünkü zaten sahip olduğumuz bu fikir daha önceki talimatlarla arkadan inşa 

ancak belirli boyutlarda (mükemmellik demek istemedim) seviyelerini 

tanımlama perspektifinden, iyileştirme, kalite ve aslında elde ettiğimiz şey hariç.” 

Bu bağlamda, bazı okullarda Müfettişlik tarafından yapılan dış değerlendirmeden ayrılmada 

bir şekilde öz değerlendirme yapmayı zor buluyoruz, hala 

ndirmeyi sonuçlarımızın Bakanlığa 

Görüşme11) 

Bu bağlamda, okul aktörleri tarafından Müfettişliğin meşrulaştırıcı gücünün 



 

“Güvenilir bir kaynaktır.Yan

gerçekten öyle.Beğensek de beğenmesek de hiyerarşik olarak üstün ve resmi bir 

şekilde geldiğinden ve bize yardımcı olacağına inandığımız ve güvendiğimiz için ayırt 

edici bir görünüm getiren ve hangi 

ekip. , iyileştirmemiz gerekiyor.

“İşte böyle, bu değerlendirmeyi yapmak, bilmek, dinlemek, tartışmak önemli.Belki de 

değerlendiriciler tarafından bana aktarılan 

bakalım, o panel, müfettişin konuşması, tüm bu deneyim, okulu anlamam ve farklı bir 

bakış açısına sahip olmam için de önemliydi.

ışığında, nasıl desem, dış görüşe sahip olma

Müfettişliğin rolünün ne olduğunu da biraz anlamalıyım, bu önemli bir 

(Görüşme3) 

“Meşru evet belki bazı şeyleri düzene sokmak için meşrulaştırmaktır, diyelim ki hala 

doğru fiili arıyorum...

verebilir olmalıyım" diyoru

"Denetim olayı daha büyük bir kontrole sahip, şüphesiz, süreci kontrol ediyorlar ve 

sonuçları kontrol ediyorlar.

doğruladığında güvenilir hale gelir.

da yeterli ya da çok iyi olduğunu söyleyerek damgasını vurduğu zaman güvenilir 

uygulanabilir olacaklar” (

"Her zaman söylüyorum, bana sorumluluk veren üst

olmalıyım, bu yüzden bu hesap verebilirlik için hep birlikte çalışalım.

hesapların oluşturulmasının meşruiyetine ek olarak, yaptığımız şey yönetmeliklerle, 

praksisle, eğitim sistemiyle doğru ya da değil,

"Hesap verebilir olmak, normalleştirmek, meşrulaştırmak, iyi yaptığımızı söylemek

için" (Görüşme11) 

“Müfettişlik onayının çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu anlamda ev

onaylanması çok önemli” (

"(...) bir şekilde, her şeyden önce öz değerlendirmenin, bilmiyorum ve dış 

değerlendirmenin de, iyileştirme planları yoluyla, iyi uygulamaları teşvik ettiğini, 

“Güvenilir bir kaynaktır.Yani, bu biri, bunu söyleyen bir otorite...Duruş buydu, ama 

gerçekten öyle.Beğensek de beğenmesek de hiyerarşik olarak üstün ve resmi bir 

şekilde geldiğinden ve bize yardımcı olacağına inandığımız ve güvendiğimiz için ayırt 

edici bir görünüm getiren ve hangi noktaların etkin bir şekilde olduğunu gösteren bir 

ekip. , iyileştirmemiz gerekiyor.Yardımcı oldu mu? Evet öyleydi! (Görüşme

“İşte böyle, bu değerlendirmeyi yapmak, bilmek, dinlemek, tartışmak önemli.Belki de 

değerlendiriciler tarafından bana aktarılan bilgilere odaklanmalıyız.

bakalım, o panel, müfettişin konuşması, tüm bu deneyim, okulu anlamam ve farklı bir 

bakış açısına sahip olmam için de önemliydi.Ve bu, referansın ve yapılması gerekenin 

ışığında, nasıl desem, dış görüşe sahip olmak için önemlidir… çünkü burada ayrıca 

Müfettişliğin rolünün ne olduğunu da biraz anlamalıyım, bu önemli bir 

“Meşru evet belki bazı şeyleri düzene sokmak için meşrulaştırmaktır, diyelim ki hala 

doğru fiili arıyorum...Meslektaşlarıma her zaman "Dikkatli olun, ben de hesap 

verebilir olmalıyım" diyorum, hesapların hükmü var..." (Görüşme5)

"Denetim olayı daha büyük bir kontrole sahip, şüphesiz, süreci kontrol ediyorlar ve 

sonuçları kontrol ediyorlar.Bizim için sonuçlar, denetim onları dahili ola

doğruladığında güvenilir hale gelir.Sonuçlarımız var, ancak yalnızca denetimin iyi ya 

da yeterli ya da çok iyi olduğunu söyleyerek damgasını vurduğu zaman güvenilir 

uygulanabilir olacaklar” (Görüşme7) 

"Her zaman söylüyorum, bana sorumluluk veren üstlerim de var.

olmalıyım, bu yüzden bu hesap verebilirlik için hep birlikte çalışalım.

hesapların oluşturulmasının meşruiyetine ek olarak, yaptığımız şey yönetmeliklerle, 

praksisle, eğitim sistemiyle doğru ya da değil, biraz da işe yarayacak..." (

"Hesap verebilir olmak, normalleştirmek, meşrulaştırmak, iyi yaptığımızı söylemek

“Müfettişlik onayının çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu anlamda ev

onaylanması çok önemli” (Görüşme9) 

şekilde, her şeyden önce öz değerlendirmenin, bilmiyorum ve dış 

değerlendirmenin de, iyileştirme planları yoluyla, iyi uygulamaları teşvik ettiğini, 

i, bu biri, bunu söyleyen bir otorite...Duruş buydu, ama 

gerçekten öyle.Beğensek de beğenmesek de hiyerarşik olarak üstün ve resmi bir 

şekilde geldiğinden ve bize yardımcı olacağına inandığımız ve güvendiğimiz için ayırt 

noktaların etkin bir şekilde olduğunu gösteren bir 

Görüşme12) 

“İşte böyle, bu değerlendirmeyi yapmak, bilmek, dinlemek, tartışmak önemli.Belki de 

bilgilere odaklanmalıyız.Çünkü bu da bana, 

bakalım, o panel, müfettişin konuşması, tüm bu deneyim, okulu anlamam ve farklı bir 

Ve bu, referansın ve yapılması gerekenin 

k için önemlidir… çünkü burada ayrıca 

Müfettişliğin rolünün ne olduğunu da biraz anlamalıyım, bu önemli bir rol…” 

“Meşru evet belki bazı şeyleri düzene sokmak için meşrulaştırmaktır, diyelim ki hala 

an "Dikkatli olun, ben de hesap 

5) 

"Denetim olayı daha büyük bir kontrole sahip, şüphesiz, süreci kontrol ediyorlar ve 

Bizim için sonuçlar, denetim onları dahili olarak 

Sonuçlarımız var, ancak yalnızca denetimin iyi ya 

da yeterli ya da çok iyi olduğunu söyleyerek damgasını vurduğu zaman güvenilir ve 

lerim de var.Hesap verebilir 

olmalıyım, bu yüzden bu hesap verebilirlik için hep birlikte çalışalım.Diyelim ki teftiş, 

hesapların oluşturulmasının meşruiyetine ek olarak, yaptığımız şey yönetmeliklerle, 

biraz da işe yarayacak..." (Görüşme8) 

"Hesap verebilir olmak, normalleştirmek, meşrulaştırmak, iyi yaptığımızı söylemek 

“Müfettişlik onayının çok önemli olduğunu düşünüyorum, bu anlamda evet, 

şekilde, her şeyden önce öz değerlendirmenin, bilmiyorum ve dış 

değerlendirmenin de, iyileştirme planları yoluyla, iyi uygulamaları teşvik ettiğini, 



 

meşrulaştırdığını ve şüphesiz daha sağlam bir şekilde teşvik ettiğini ve 

meşrulaştırdığını söyleyebiliriz"

Diğer okullarda, öz-değerlendirme, dış değerlendirmeden kopuk, özerk bir süreç olarak zaten 

kendi yolunu elde etmiştir: 

 "Teftişin ardından çalışamayız,

“Bana göre, uyum gösterip göstermediğimizi, işlerin yolunda olup olmadığını, iyi bir 

uygulama olup olmadığını görmek için geliyorlar ve buna bağlı olarak 

sınıflandırılıyoruz ve ardından sonuçları doğruluyoruz

referansları var, 2005'ten be

(Görüşme5) 

“Uzun süredir öz değerlendirme üzerinde çalışıyoruz ve zamanla etkileşim ve 

paylaşım ağları ve bunun gibi insanlar yarattık.Göstergelerin seçimi, göstergelerin 

tartışılması, bize gerçekler hakkınd

ortaokuldan, 1. dönemden, 2. ve 3. 

örgütleme şeklimizden.

operasyonel asistanlarla, öğrencilerle, velilerl

bu bize nasıl çalıştığına dair benzersiz bir bakış açısı, çeşitli alanlarda nasıl çalıştı

dair detaylar verdi. " (Görüşme

3.3 Takım ‘Faktörü’ 

Görüşmelerde vurgulanan hususlardan biri, dış 

ilgilidir: 

"Birçok duygu var. Bir değerlendirme hala bir değerlendirmedir; Bir müfettiş hala 

bunun gerektirebileceği tüm olumsuz yüklere sahip bir müfettiştir. Bence 

bir mirası" (Görüşme2)

"Bence [takım fark yaratıyor]" (Görüşme

"(...) konuştuğum meslektaşlarımla, işler aynı şekilde yürümedi, sahaya gelen

müfettişlere bağlıdır." (Görüşme

meşrulaştırdığını ve şüphesiz daha sağlam bir şekilde teşvik ettiğini ve 

ştırdığını söyleyebiliriz" (Görüşme13) 

değerlendirme, dış değerlendirmeden kopuk, özerk bir süreç olarak zaten 

"Teftişin ardından çalışamayız, çünkü her okul bir okuldur" (Görüşme 

“Bana göre, uyum gösterip göstermediğimizi, işlerin yolunda olup olmadığını, iyi bir 

uygulama olup olmadığını görmek için geliyorlar ve buna bağlı olarak 

ve ardından sonuçları doğruluyoruz. Ama okulun başka 

referansları var, 2005'ten beri yıllık öz değerlendirme yapma pratiğimiz var” 

“Uzun süredir öz değerlendirme üzerinde çalışıyoruz ve zamanla etkileşim ve 

paylaşım ağları ve bunun gibi insanlar yarattık.Göstergelerin seçimi, göstergelerin 

tartışılması, bize gerçekler hakkında verdiği bilgi... ortaokulda olmayanlar için 

ortaokuldan, 1. dönemden, 2. ve 3. dönemlerden..., çok pratik konulardan, kendimizi 

örgütleme şeklimizden.Koordinatörlerle, diğer döngülerden meslektaşlarımızla, 

operasyonel asistanlarla, öğrencilerle, velilerle toplantılar yapmak zorunda kaldık ve 

bu bize nasıl çalıştığına dair benzersiz bir bakış açısı, çeşitli alanlarda nasıl çalıştı

Görüşme13) 

Görüşmelerde vurgulanan hususlardan biri, dış takımların performansındaki farklılıklarla 

"Birçok duygu var. Bir değerlendirme hala bir değerlendirmedir; Bir müfettiş hala 

bunun gerektirebileceği tüm olumsuz yüklere sahip bir müfettiştir. Bence 

2) 

atıyor]" (Görüşme4) 

"(...) konuştuğum meslektaşlarımla, işler aynı şekilde yürümedi, sahaya gelen

müfettişlere bağlıdır." (Görüşme14) 

meşrulaştırdığını ve şüphesiz daha sağlam bir şekilde teşvik ettiğini ve 

değerlendirme, dış değerlendirmeden kopuk, özerk bir süreç olarak zaten 

Görüşme 10) 

“Bana göre, uyum gösterip göstermediğimizi, işlerin yolunda olup olmadığını, iyi bir 

uygulama olup olmadığını görmek için geliyorlar ve buna bağlı olarak 

Ama okulun başka 

dirme yapma pratiğimiz var” 

“Uzun süredir öz değerlendirme üzerinde çalışıyoruz ve zamanla etkileşim ve 

paylaşım ağları ve bunun gibi insanlar yarattık.Göstergelerin seçimi, göstergelerin 

a verdiği bilgi... ortaokulda olmayanlar için 

..., çok pratik konulardan, kendimizi 

Koordinatörlerle, diğer döngülerden meslektaşlarımızla, 

e toplantılar yapmak zorunda kaldık ve 

bu bize nasıl çalıştığına dair benzersiz bir bakış açısı, çeşitli alanlarda nasıl çalıştığına 

performansındaki farklılıklarla 

"Birçok duygu var. Bir değerlendirme hala bir değerlendirmedir; Bir müfettiş hala 

bunun gerektirebileceği tüm olumsuz yüklere sahip bir müfettiştir. Bence bu geçmişin 

"(...) konuştuğum meslektaşlarımla, işler aynı şekilde yürümedi, sahaya gelen 



 

"Bakın, Kuzey'den gelen müfettişlerin yazdığı bütün raporları okuma zahmetine 

girdim, bunun Güney'den gelen müfettişlerin 

(Görüşme11) 

"Bunun [ah] gelen, meraklı insanlar olan ve bilmeyi seven insanların kişiliği ve kişiliği 

ile çok ilgisi olduğunu hissettik. Bu iyi!

Akranlar arası bir çalışmaydı, bu yönü takdir ettik, çok ilginçti, ama aynı zam

diğer insanlar olsaydı, belki farklı olurdu diye hissettik… türü ve soruları ya da yapılma 

şekli gibi …” (Görüşme6)

“Bu aynı zamanda değerlendirmeye gelen kişinin

"Sadece neredeyse üç yüz yıllık kontrol 

bir Engizisyon ile birkaç yıl geçirdik.

Cumhuriyet ile birkaç yıl süren maceralarımız oldu ve ardından onu kontrol eden 

Estado Novo ile bir dizi yıl yaşadık ve bu neden

değerlendirme kültürü yaratmanın zor olduğu bir süreçte yaşıyoruz. (...)

geçmişimizin bir kontrol geçmişi olduğunu unutuyoruz ve bu nedenle birileri tepkimi 

kontrol etmeye geldiğinde bu olumsuz oluyor” (

Bir okul müdürü, değerlendirilenleri sakinleştirmek ve onlara güven vermek için güvenin 

temel olduğunu vurguladı: 

"Benim bakış açıma göre, her şey bu konuyla ilgili, güven, sonuçlar, sonuçlarla ne 

yapacaklar, beni kontrol etmek için neler yapıyor

önünde bile bir engeldir" (Grüşme

Değerlendirilenlerin güvenini zedeleyici

"Sorular, yorumlar ve ton, kullanılan ton. Gerçekten de hoş olmayan paneller vardı. 

Bizimkiler, etkili bir 

öğretmenlerle böyle konuşmaya gerek yoktu.Aslında, sanki kızar

gibiydi!” (Görüşme8) 

“Bu tutuma rağmen, raporda aldığımız sonuçlar iyiydi.Bu, etkili bir şekilde, iyi 

yaptığımıza, dış değerlendirmeye değer olduğuna, ancak sürecin hoş olmadığına 

"Bakın, Kuzey'den gelen müfettişlerin yazdığı bütün raporları okuma zahmetine 

girdim, bunun Güney'den gelen müfettişlerin raporlarıyla hiçbir ilgisi yok" 

"Bunun [ah] gelen, meraklı insanlar olan ve bilmeyi seven insanların kişiliği ve kişiliği 

ile çok ilgisi olduğunu hissettik. Bu iyi! 

Akranlar arası bir çalışmaydı, bu yönü takdir ettik, çok ilginçti, ama aynı zam

diğer insanlar olsaydı, belki farklı olurdu diye hissettik… türü ve soruları ya da yapılma 

6) 

“Bu aynı zamanda değerlendirmeye gelen kişinin kişiliğiyle de alakalıdır” (Görüşme

"Sadece neredeyse üç yüz yıllık kontrol geçmişimiz var, tamam mı?

bir Engizisyon ile birkaç yıl geçirdik.Ve sonra, hiçbir şeyi kontrol etmeyen Birinci 

Cumhuriyet ile birkaç yıl süren maceralarımız oldu ve ardından onu kontrol eden 

Estado Novo ile bir dizi yıl yaşadık ve bu nedenle, tarihsel olarak, bir halk olarak bir 

değerlendirme kültürü yaratmanın zor olduğu bir süreçte yaşıyoruz. (...)

geçmişimizin bir kontrol geçmişi olduğunu unutuyoruz ve bu nedenle birileri tepkimi 

ğinde bu olumsuz oluyor” (Görüşme9) 

Bir okul müdürü, değerlendirilenleri sakinleştirmek ve onlara güven vermek için güvenin 

"Benim bakış açıma göre, her şey bu konuyla ilgili, güven, sonuçlar, sonuçlarla ne 

yapacaklar, beni kontrol etmek için neler yapıyorlar! Bu nedenle, bu korku katılımı

önünde bile bir engeldir" (Grüşme12) 

zedeleyici çeşitli sorunlar tespit edilmiştir: 

"Sorular, yorumlar ve ton, kullanılan ton. Gerçekten de hoş olmayan paneller vardı. 

 şekilde, bazı konular vardı ... sınıf yönetimi konusunda, 

öğretmenlerle böyle konuşmaya gerek yoktu.Aslında, sanki kızar

“Bu tutuma rağmen, raporda aldığımız sonuçlar iyiydi.Bu, etkili bir şekilde, iyi 

ş değerlendirmeye değer olduğuna, ancak sürecin hoş olmadığına 

"Bakın, Kuzey'den gelen müfettişlerin yazdığı bütün raporları okuma zahmetine 

rlarıyla hiçbir ilgisi yok" 

"Bunun [ah] gelen, meraklı insanlar olan ve bilmeyi seven insanların kişiliği ve kişiliği 

Akranlar arası bir çalışmaydı, bu yönü takdir ettik, çok ilginçti, ama aynı zamanda 

diğer insanlar olsaydı, belki farklı olurdu diye hissettik… türü ve soruları ya da yapılma 

kişiliğiyle de alakalıdır” (Görüşme15) 

geçmişimiz var, tamam mı?Bizi kontrol eden 

Ve sonra, hiçbir şeyi kontrol etmeyen Birinci 

Cumhuriyet ile birkaç yıl süren maceralarımız oldu ve ardından onu kontrol eden 

le, tarihsel olarak, bir halk olarak bir 

değerlendirme kültürü yaratmanın zor olduğu bir süreçte yaşıyoruz. (...)Ama tarihsel 

geçmişimizin bir kontrol geçmişi olduğunu unutuyoruz ve bu nedenle birileri tepkimi 

Bir okul müdürü, değerlendirilenleri sakinleştirmek ve onlara güven vermek için güvenin 

"Benim bakış açıma göre, her şey bu konuyla ilgili, güven, sonuçlar, sonuçlarla ne 

lar! Bu nedenle, bu korku katılımın 

"Sorular, yorumlar ve ton, kullanılan ton. Gerçekten de hoş olmayan paneller vardı. 

şekilde, bazı konular vardı ... sınıf yönetimi konusunda, 

öğretmenlerle böyle konuşmaya gerek yoktu.Aslında, sanki kızartma yapıyorlarmış 

“Bu tutuma rağmen, raporda aldığımız sonuçlar iyiydi.Bu, etkili bir şekilde, iyi 

ş değerlendirmeye değer olduğuna, ancak sürecin hoş olmadığına 



 

inanmamızı sağlıyor.Tüm okul 

bilmiyorum çünkü orada bir cesaretsizli

“Sanırım o sırada en çok hisse

özellikle müfettiş şüpheli bir tavırla geldi” (Görüşme

"... insanların kişiliklerine bağlı... kısıtlamalar olabilir [...] çünkü öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu savunmacı bir şekilde oynar ve bu nedenle

var [...] bazı insanlarda müfettişlerin hatayı görmeye ve rapor etmeye gel

şüphesi kalıyor..." (Görüşme

Aktörlerin değerlendiriciler karşısında hissettikleri kırılganlık, insanların hata yapma, yaptırım 

görme korkusuna neden olan, onları kapatma ve savunma tutumlarına yönlendiren 

değerlendirmenin doğasıyla da ilişkilidir:

"Bazı insanlar gergindi.

gün konuşmanın konusu buydu.

düşündüğünüz kadar doğal bir ziyaret değil çünkü programları değiştiriyor, bir okulun 

günlük hayatını değiştiriyor.

Tüm öbeğin onları almaya 

"(...) neden olduğu strese ek olarak 

bilmiyorum, istatistik yapıyorum, ne yaptığını bilmiyorum 

yaratıyor.Gönderilmesi gereken belgelerin tüm bu stresi, panellerin oluşumunun 

stresi, ortaya çıkan yönetim tarafında bir şeylerin başarısız olduğu stresi, katıl

olanların stresidir "(Görüşme

“Paneller bence çok iyi gitti ama bazen insanların biraz savunm

hissediyoruz” (Görüşme

 

3.4. Hesap verebilirlik ve okul geliştirme için 

Görüşmelere göre, okul aktörleri, hesap verebilirlik yoluyla ağın ve kontrolünün 

iyileştirilmesine izin verdiği (ve yönlendirdiği) için değerlendirmenin buna değer 

olduğunu düşünüyor: 

Tüm okul öbeğini tekrar nasıl harekete geçirebileceğimi 

bilmiyorum çünkü orada bir cesaretsizlik, bir itibarsızlık vardı.” (Görüşme

“Sanırım o sırada en çok hissettiğimiz şey zanlının sorgulanması tutumuydu. 

şüpheli bir tavırla geldi” (Görüşme3) 

"... insanların kişiliklerine bağlı... kısıtlamalar olabilir [...] çünkü öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu savunmacı bir şekilde oynar ve bu nedenle ... korkuları var, güvensizlikleri 

var [...] bazı insanlarda müfettişlerin hatayı görmeye ve rapor etmeye gel

şüphesi kalıyor..." (Görüşme14) 

Aktörlerin değerlendiriciler karşısında hissettikleri kırılganlık, insanların hata yapma, yaptırım 

orkusuna neden olan, onları kapatma ve savunma tutumlarına yönlendiren 

değerlendirmenin doğasıyla da ilişkilidir: 

"Bazı insanlar gergindi.Diğer panellerdeki bazı kişilerin gergin olduğunu biliyorum ve o 

gün konuşmanın konusu buydu.İnsanlar o an için önceden hazırlandılar.

düşündüğünüz kadar doğal bir ziyaret değil çünkü programları değiştiriyor, bir okulun 

günlük hayatını değiştiriyor.Bir okul öbeğinin günlük yaşamını değiştirir, değil mi? 

onları almaya hazır olduğunu düşünüyorum” (Görüşme

"(...) neden olduğu strese ek olarak - tüm bu belgeleri göndermeden kaç gün önce 

bilmiyorum, istatistik yapıyorum, ne yaptığını bilmiyorum -

Gönderilmesi gereken belgelerin tüm bu stresi, panellerin oluşumunun 

rtaya çıkan yönetim tarafında bir şeylerin başarısız olduğu stresi, katıl

olanların stresidir "(Görüşme5) 

“Paneller bence çok iyi gitti ama bazen insanların biraz savunm

hissediyoruz” (Görüşme6) 

Hesap verebilirlik ve okul geliştirme için denetim

Görüşmelere göre, okul aktörleri, hesap verebilirlik yoluyla ağın ve kontrolünün 

iyileştirilmesine izin verdiği (ve yönlendirdiği) için değerlendirmenin buna değer 

tekrar nasıl harekete geçirebileceğimi 

k, bir itibarsızlık vardı.” (Görüşme7) 

ttiğimiz şey zanlının sorgulanması tutumuydu. Geldiler 

"... insanların kişiliklerine bağlı... kısıtlamalar olabilir [...] çünkü öğretmenlerin büyük 

... korkuları var, güvensizlikleri 

var [...] bazı insanlarda müfettişlerin hatayı görmeye ve rapor etmeye geldikleri 

Aktörlerin değerlendiriciler karşısında hissettikleri kırılganlık, insanların hata yapma, yaptırım 

orkusuna neden olan, onları kapatma ve savunma tutumlarına yönlendiren 

Diğer panellerdeki bazı kişilerin gergin olduğunu biliyorum ve o 

n hazırlandılar.Bence bu, 

düşündüğünüz kadar doğal bir ziyaret değil çünkü programları değiştiriyor, bir okulun 

günlük yaşamını değiştirir, değil mi? 

(Görüşme2) 

tüm bu belgeleri göndermeden kaç gün önce 

- çok fazla baskı 

Gönderilmesi gereken belgelerin tüm bu stresi, panellerin oluşumunun 

rtaya çıkan yönetim tarafında bir şeylerin başarısız olduğu stresi, katılacak 

“Paneller bence çok iyi gitti ama bazen insanların biraz savunmaya geçtiğini 

denetim 

Görüşmelere göre, okul aktörleri, hesap verebilirlik yoluyla ağın ve kontrolünün 

iyileştirilmesine izin verdiği (ve yönlendirdiği) için değerlendirmenin buna değer 



 

“Hesap vermek, kontrol etmek için denetim

inanıyorum, ben öyle olduğuna inanıyorum” (Görüşme

"(...) değerlendirme önemlidir... 

“Sonra rapor geldiğinde derin bir nefes aldık ve mutlu olduk [gülüyor] ve düşündük 

ki:işte bu, sonuçta... bu 

dönmezsiniz [gülüyor], ama aslında burada… hadi, hadi!Mantıklı olalım, tadını 

çıkaralım, madem acı çektik, olumlu tarafının tadını çıkaralım.

analiz edildi, önce iç değerlendirme komit

etkili bir şekilde, önemli yönleri değerlendirmeye, iyileştirm

(Görüşme8) 

“Dış denetlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

inanıyorum çünkü değerlendirme ve hesa

nedenle, okulun kendi başına var olmadığı, bir misyon rolünde var olduğu anlamında 

bile dış değerlendirme mekanizmalarına tabi olması gerektiğini düşünüyorum, değil 

mi? (…)Dolayısıyla dış değerlendirme konusu ban

görülüyor.Biz bir kamu hizmetiyiz, eğitim ve öğretim, benim için bu çok huzurlu, hiçbir 

sorunum yok, her türlü denet

"(...) hesap verebilirlik meselesi benim için doğal bir mesele, değil mi?

ve bu nedenle hepimiz her an nerede olduğumuzu bilmeliyiz ve bu neden

meselesi temeldir” (Görüşme

Bu fikir, bir öz değerlendirme ekibi temsilcisi tarafından pekiştirildi:

"Okulların dikkatine! Biz buradayız ve [Müfettişlik] varı

kimse, kontrole gelen ve sorumlu tutulduğumuz bir dış unsur yoksa, tüm bunlar 

kontrolsüz bir rutine girer" (Görüşme

Dahası, görüşmeler okul yöneticilerinin değerlendirmeyi gerçekleştirmeye istekli olduklarını 

ortaya koymaktadır: 

"Çok olumlu bir süreçti. Bence neler geliştirilebilir? Üç gün içinde bir gerçekliğin 

farkına varamazsın, nokta." (Görüşme

ontrol etmek için denetim (…) İyileştirmek için 

öyle olduğuna inanıyorum” (Görüşme15) 

önemlidir... - Geliştirmek için değerlendirin" (Görüşme

“Sonra rapor geldiğinde derin bir nefes aldık ve mutlu olduk [gülüyor] ve düşündük 

işte bu, sonuçta... bu kadar! Hoş değildi, umarız yakın zamanda buraya geri 

dönmezsiniz [gülüyor], ama aslında burada… hadi, hadi!Mantıklı olalım, tadını 

çıkaralım, madem acı çektik, olumlu tarafının tadını çıkaralım.Ve sonra, ah, rapor 

analiz edildi, önce iç değerlendirme komitesi tarafından ve teftiş yoluyla, burada, 

etkili bir şekilde, önemli yönleri değerlendirmeye, iyileştirme planını yapmaya çalıştık" 

çok önemli olduğunu düşünüyorum.Düşünün

inanıyorum çünkü değerlendirme ve hesap verebilirlik kültürel olmalıdır (…).

nedenle, okulun kendi başına var olmadığı, bir misyon rolünde var olduğu anlamında 

bile dış değerlendirme mekanizmalarına tabi olması gerektiğini düşünüyorum, değil 

Dolayısıyla dış değerlendirme konusu bana göre bu perspektiften 

Biz bir kamu hizmetiyiz, eğitim ve öğretim, benim için bu çok huzurlu, hiçbir 

sorunum yok, her türlü denetimle çok iyi anlaşırım” (Görüşme14) 

"(...) hesap verebilirlik meselesi benim için doğal bir mesele, değil mi?

ve bu nedenle hepimiz her an nerede olduğumuzu bilmeliyiz ve bu neden

meselesi temeldir” (Görüşme12) 

Bu fikir, bir öz değerlendirme ekibi temsilcisi tarafından pekiştirildi: 

"Okulların dikkatine! Biz buradayız ve [Müfettişlik] varız. [...] dışarıdan gelen hiç 

kimse, kontrole gelen ve sorumlu tutulduğumuz bir dış unsur yoksa, tüm bunlar 

ontrolsüz bir rutine girer" (Görüşme3) 

Dahası, görüşmeler okul yöneticilerinin değerlendirmeyi gerçekleştirmeye istekli olduklarını 

"Çok olumlu bir süreçti. Bence neler geliştirilebilir? Üç gün içinde bir gerçekliğin 

varamazsın, nokta." (Görüşme4) 

(…) İyileştirmek için de olduğuna 

için değerlendirin" (Görüşme2) 

“Sonra rapor geldiğinde derin bir nefes aldık ve mutlu olduk [gülüyor] ve düşündük 

kadar! Hoş değildi, umarız yakın zamanda buraya geri 

dönmezsiniz [gülüyor], ama aslında burada… hadi, hadi!Mantıklı olalım, tadını 

Ve sonra, ah, rapor 

esi tarafından ve teftiş yoluyla, burada, 

e planını yapmaya çalıştık" 

Düşünün. Dış denetlemeye 

p verebilirlik kültürel olmalıdır (…).Ve bu 

nedenle, okulun kendi başına var olmadığı, bir misyon rolünde var olduğu anlamında 

bile dış değerlendirme mekanizmalarına tabi olması gerektiğini düşünüyorum, değil 

a göre bu perspektiften 

Biz bir kamu hizmetiyiz, eğitim ve öğretim, benim için bu çok huzurlu, hiçbir 

"(...) hesap verebilirlik meselesi benim için doğal bir mesele, değil mi?Şeffaflık olmalı 

ve bu nedenle hepimiz her an nerede olduğumuzu bilmeliyiz ve bu nedenle sonuç 

z. [...] dışarıdan gelen hiç 

kimse, kontrole gelen ve sorumlu tutulduğumuz bir dış unsur yoksa, tüm bunlar 

Dahası, görüşmeler okul yöneticilerinin değerlendirmeyi gerçekleştirmeye istekli olduklarını 

"Çok olumlu bir süreçti. Bence neler geliştirilebilir? Üç gün içinde bir gerçekliğin 



 

"Ve belki de bu değerlendirme her 4 yılda bir olmamalı, ya da her 5 yılda bir olmalı, 

yıllık olmalı, belki de okul başına, konse

bilen ve gelip yardım eden ve düzelten ve orada düzelten bir müfettişimiz olmalı ve 

böyle bir stres olmadan kalıcı o

"Modelin (...), bazı şeylerin değişmesini, gün say

ve bence sınıf içinde daha fazla olmalı ve panellerle daha az zaman geçirmeli ve 

müfettişlerin sınıflarda daha fazla zaman geçirmelerini istiyorum, çünkü görebildiğiniz 

yer burası, çünkü söyleyebileceğiniz yer burası, 

gelişmek zorundasınız" (Görüşme

Görüşmelere göre, hesap verebilirlik, buna pek açık olmayan öğretmenlerden ziyade 

yönetim ekipleri tarafından daha iyi anlaşılmaktadır:

"Hayır, okul yönetimi bunu farklı

sorumluluklarımız var, (...) öğretmenlerde

İnsanları nasıl geliştireceğimi, işbirliği içinde nasıl çalıştıracağımı ve 

uygulamalar elde edeceğimi düşünüyorum" (Görüşme

"Bu farklı, öğretmenler okul sorunlarını önemsiyorlar, ama 

olmaktan endişe duymuyorlar "(Görüşme

Zamanı geldiğinde bunu yapacağız" dese de, okul yönetimi kim olursa olsun, 

ebeveynlere, topluma, devlete, kısacası elde edilen i

hakkında hesap verebilirlik konusunda h

Onlar [öğretmenler] 'Zamanı geldiğinde, bunu yapacağız' diye düşünürler, ancak 

sorumlu olan herkes her zaman en iyisini yapmakla ve eğitim projesinin 

ve gelişmesini sağlamakla ilgilenir ve bunu bir şekilde veya başka bir şekilde 

yapmalıyız, hesap verebilir olmalıyız "(Görüşme

 

 

 

3.5. Etkiler 

"Ve belki de bu değerlendirme her 4 yılda bir olmamalı, ya da her 5 yılda bir olmalı, 

yıllık olmalı, belki de okul başına, konsey başına, okulları tanıyan ve neler olup bittiğini 

bilen ve gelip yardım eden ve düzelten ve orada düzelten bir müfettişimiz olmalı ve 

böyle bir stres olmadan kalıcı olarak değerlendiriliyorduk" (Görüşme

"Modelin (...), bazı şeylerin değişmesini, gün sayısının çok az olduğunu düşünüyorum 

ve bence sınıf içinde daha fazla olmalı ve panellerle daha az zaman geçirmeli ve 

müfettişlerin sınıflarda daha fazla zaman geçirmelerini istiyorum, çünkü görebildiğiniz 

söyleyebileceğiniz yer burası, Sonuçları almak için burada ve o

gelişmek zorundasınız" (Görüşme10) 

göre, hesap verebilirlik, buna pek açık olmayan öğretmenlerden ziyade 

yönetim ekipleri tarafından daha iyi anlaşılmaktadır: 

"Hayır, okul yönetimi bunu farklı şekilde içselleştiriyor, okul öbeğini

larımız var, (...) öğretmenlerde benim sahip olduğum endişel

İnsanları nasıl geliştireceğimi, işbirliği içinde nasıl çalıştıracağımı ve 

ceğimi düşünüyorum" (Görüşme14) 

"Bu farklı, öğretmenler okul sorunlarını önemsiyorlar, ama bu farklı, hesap verebilir 

lmaktan endişe duymuyorlar "(Görüşme10) 

Zamanı geldiğinde bunu yapacağız" dese de, okul yönetimi kim olursa olsun, 

ebeveynlere, topluma, devlete, kısacası elde edilen iyileştirmeler ve sonuçlar 

hakkında hesap verebilirlik konusunda her zaman bir endişe vardır" (Görüşme

Onlar [öğretmenler] 'Zamanı geldiğinde, bunu yapacağız' diye düşünürler, ancak 

sorumlu olan herkes her zaman en iyisini yapmakla ve eğitim projesinin 

ve gelişmesini sağlamakla ilgilenir ve bunu bir şekilde veya başka bir şekilde 

hesap verebilir olmalıyız "(Görüşme4) 

"Ve belki de bu değerlendirme her 4 yılda bir olmamalı, ya da her 5 yılda bir olmalı, 

y başına, okulları tanıyan ve neler olup bittiğini 

bilen ve gelip yardım eden ve düzelten ve orada düzelten bir müfettişimiz olmalı ve 

larak değerlendiriliyorduk" (Görüşme6) 

ısının çok az olduğunu düşünüyorum 

ve bence sınıf içinde daha fazla olmalı ve panellerle daha az zaman geçirmeli ve 

müfettişlerin sınıflarda daha fazla zaman geçirmelerini istiyorum, çünkü görebildiğiniz 

Sonuçları almak için burada ve orada 

göre, hesap verebilirlik, buna pek açık olmayan öğretmenlerden ziyade OÖ 

elleştiriyor, okul öbeğini yönetmede 

benim sahip olduğum endişeler yok: 

İnsanları nasıl geliştireceğimi, işbirliği içinde nasıl çalıştıracağımı ve nasıl daha iyi 

farklı, hesap verebilir 

Zamanı geldiğinde bunu yapacağız" dese de, okul yönetimi kim olursa olsun, 

yileştirmeler ve sonuçlar 

er zaman bir endişe vardır" (Görüşme7) 

Onlar [öğretmenler] 'Zamanı geldiğinde, bunu yapacağız' diye düşünürler, ancak 

sorumlu olan herkes her zaman en iyisini yapmakla ve eğitim projesinin yürütülmesini 

ve gelişmesini sağlamakla ilgilenir ve bunu bir şekilde veya başka bir şekilde 



 

Ağların değerlendirilmesinin ağların kendileri üzerin

değerlendiricilerin ortaya koyduğu zorluklara cevap verme sorumluluğu şu etkilerden 

biridir: 

"Sonuçlar bizim tarafımıza geldiğinde, sorumluluk bizim tarafımıza gelir. Nihai raporu 

aldık ve şu anda tüm okulları kapsayacak şekilde iyileştirilmesi gereken zayıflıklar 

üzerinde çalışıyoruz ... okullar

“Dış değerlendirme yaptırmanın önemli olduğunu düşünüyorum, bence evet 

efendim! Bir bakıma bize yol gösterdiğini ve dikkatimizi odaklanmamız gereken 

alanlara çektiğini düşünüyorum” (Gör

Bazı görüşmelerde, değerlendirilecek yönler için değerlendiriciler tarafından 

'uyandırıldıklarından' bahsedilmiştir:

"Denetim ekibi, elbette, burada sürece bu kadar dahil olduğumuz için önyargılı olma 

eğiliminde olabileceğimiz yönlere daha 

ekiptir. Ve gerçekten, uzmanlaşmış birinin girdilerine sahip olmak çok önemlidir, 

öyledir! Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyoruz ve bazen.

(Görüşme5) 

"Okul hayatıyla ilgili bazı 

oradaydılar ... Öz değerlendirme sayesinde daha alakalı hale geldiler, onlara daha 

fazla dikkat etmeye başladık. 

Diğerleri, ağ oluşturmaya neden olduğunu belirtiyor:

"Ah, başladığımız andan bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçların bu değerlendirmenin 

sonucu olduğunu düşünüyorum, ... Okulumuzun en iyisi olduğunu düşündük, ancak 

öbeğin etkili bir şekilde iyi bir hizmet sunduğunu söylememizi sağlayacak sağlam bir 

temelimiz yoktu.Geriye dönüp

yansıma ve ortak çalışma sayesinde…

zamandan beri çok iş yapıldı.Gerçekten daha iyisi için bir değişiklik oldu, bence ... 

şimdi değerlendirme ve dış değerle

olduğunu düşünüyorum. "(Görüşme

Ağların değerlendirilmesinin ağların kendileri üzerindeki etkileri çeşitlenmiştir. OÖ

ricilerin ortaya koyduğu zorluklara cevap verme sorumluluğu şu etkilerden 

"Sonuçlar bizim tarafımıza geldiğinde, sorumluluk bizim tarafımıza gelir. Nihai raporu 

aldık ve şu anda tüm okulları kapsayacak şekilde iyileştirilmesi gereken zayıflıklar 

zerinde çalışıyoruz ... okullarımızın çektiği resim budur" (Görüşme

“Dış değerlendirme yaptırmanın önemli olduğunu düşünüyorum, bence evet 

efendim! Bir bakıma bize yol gösterdiğini ve dikkatimizi odaklanmamız gereken 

lara çektiğini düşünüyorum” (Görüşme13) 

Bazı görüşmelerde, değerlendirilecek yönler için değerlendiriciler tarafından 

'uyandırıldıklarından' bahsedilmiştir: 

"Denetim ekibi, elbette, burada sürece bu kadar dahil olduğumuz için önyargılı olma 

eğiliminde olabileceğimiz yönlere daha profesyonel bir odaklanmaya sahip eğitimli bir 

ekiptir. Ve gerçekten, uzmanlaşmış birinin girdilerine sahip olmak çok önemlidir, 

öyledir! Her şeyin çok iyi gittiğini düşünüyoruz ve bazen... bizi uyandıran biri var" 

"Okul hayatıyla ilgili bazı ayrıntıların daha fazla farkındayım. Ama işte orada, zaten 

oradaydılar ... Öz değerlendirme sayesinde daha alakalı hale geldiler, onlara daha 

fazla dikkat etmeye başladık. " (Görüşme2) 

Diğerleri, ağ oluşturmaya neden olduğunu belirtiyor: 

andan bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçların bu değerlendirmenin 

sonucu olduğunu düşünüyorum, ... Okulumuzun en iyisi olduğunu düşündük, ancak 

etkili bir şekilde iyi bir hizmet sunduğunu söylememizi sağlayacak sağlam bir 

Geriye dönüp baktığımızda, pek çok toplantı, pek çok tartışma ve 

yansıma ve ortak çalışma sayesinde…Bence buna değer diyebiliriz.Buna değer çünkü o 

zamandan beri çok iş yapıldı.Gerçekten daha iyisi için bir değişiklik oldu, bence ... 

şimdi değerlendirme ve dış değerlendirmeden bahsettiğinize göre, bunun ön

olduğunu düşünüyorum. "(Görüşme3) 

deki etkileri çeşitlenmiştir. OÖ'lerin 

ricilerin ortaya koyduğu zorluklara cevap verme sorumluluğu şu etkilerden 

"Sonuçlar bizim tarafımıza geldiğinde, sorumluluk bizim tarafımıza gelir. Nihai raporu 

aldık ve şu anda tüm okulları kapsayacak şekilde iyileştirilmesi gereken zayıflıklar 

ımızın çektiği resim budur" (Görüşme14) 

“Dış değerlendirme yaptırmanın önemli olduğunu düşünüyorum, bence evet 

efendim! Bir bakıma bize yol gösterdiğini ve dikkatimizi odaklanmamız gereken 

Bazı görüşmelerde, değerlendirilecek yönler için değerlendiriciler tarafından 

"Denetim ekibi, elbette, burada sürece bu kadar dahil olduğumuz için önyargılı olma 

profesyonel bir odaklanmaya sahip eğitimli bir 

ekiptir. Ve gerçekten, uzmanlaşmış birinin girdilerine sahip olmak çok önemlidir, 

.. bizi uyandıran biri var" 

. Ama işte orada, zaten 

oradaydılar ... Öz değerlendirme sayesinde daha alakalı hale geldiler, onlara daha 

andan bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçların bu değerlendirmenin 

sonucu olduğunu düşünüyorum, ... Okulumuzun en iyisi olduğunu düşündük, ancak 

etkili bir şekilde iyi bir hizmet sunduğunu söylememizi sağlayacak sağlam bir 

baktığımızda, pek çok toplantı, pek çok tartışma ve 

Bence buna değer diyebiliriz.Buna değer çünkü o 

zamandan beri çok iş yapıldı.Gerçekten daha iyisi için bir değişiklik oldu, bence ... 

ndirmeden bahsettiğinize göre, bunun önemli 



 

Vurgulanması gereken bir etki

sakinleştirici ve birleştirici bir duygudur:

Belge [rapor] tüm sektörlerin kullanımına s

yaptık."Hadi, biz yetenekliyiz, hadi gidelim, bir cevap verelim, öyle olmalı! Hadi 

gidelim ve tekrar harekete geçelim!", işte bu kadar, ve biz de bölümler tarafından 

analiz yapmayı başardık, çünkü bu, sektörlerin hi

departmanları, genel konseyi, pedagojik konseyi, veli derneğini, öğretim üyesi 

olmayan personeli ve öğrencileri 

değerlendirme ekibi burada öncü bir rol oynadı.

ve zayıf yönleri sol tarafa koyduğumuz katkıyı, teftişin söylediklerini ve ardından 

önerdikleri stratejinin ne olduğunu göst

Bu süreçlerden elde edilen öğrenmeler de aynı derecede dikkate değ

"Henüz uygulanmayan proje çalışma metodolojisi, bu deneyimle bir projeyi genel 

anlamda nasıl tasarlayabileceğimizi daha iyi anlayabildim.

parçası olmayan yepyeni bir dil

"Dış değerlendiricilerin bize söylediği gibi, hangi mekanizmaların ve rutinlerin 

sürdürülebilir bir değerlendirmeye sahip olmamıza izin verdiğin

anlıyoruz" (Görüşme8)

"Bizim için önemli olan neydi? Belgelerin üretimidir, her zaman üç aylık komisyon 

belgelerinin üretimi vardır, yansıtılması için departmanlara iletilir, daha sonra nihai 

belgeler yapılan toplantılar, iyileştirme planı, eyle

“(…) çok büyük olan öbeğimiz

eminim... insanlarla temas, bilgi aktarımıydı.

fikirleri paylaşmak ve yıllar içinde, müfettişler veya meslektaşlarla, eğitim 

faaliyetleriyle, toplulukla diyalog toplantılarında ve öğrenme, dinleme, tartışma, 

yansıtma ve karar verm

Ayrıca, insanları bir araya getirme ve onları ağa dahil etme yeteneğine de vurgu yapılır:

"Mesafe büyük, değil mi, çünkü OÖ'mü

zaman temsil etmekti, kimse 

etki, okullar tarafından "misyonun yerine getirildiği" konusunda 

sakinleştirici ve birleştirici bir duygudur: 

Belge [rapor] tüm sektörlerin kullanımına sunuldu, kamuoyuna açıklandı.

"Hadi, biz yetenekliyiz, hadi gidelim, bir cevap verelim, öyle olmalı! Hadi 

gidelim ve tekrar harekete geçelim!", işte bu kadar, ve biz de bölümler tarafından 

analiz yapmayı başardık, çünkü bu, sektörlerin hiçbirini göz ardı etmeden, tüm 

departmanları, genel konseyi, pedagojik konseyi, veli derneğini, öğretim üyesi 

ve öğrencileri etkin bir şekilde dahil etmelidir. 

değerlendirme ekibi burada öncü bir rol oynadı.Burada da işi kolaylaştırmak için güçlü 

ve zayıf yönleri sol tarafa koyduğumuz katkıyı, teftişin söylediklerini ve ardından 

önerdikleri stratejinin ne olduğunu gösteren bir tablo oluşturduk.” (Görüşme

Bu süreçlerden elde edilen öğrenmeler de aynı derecede dikkate değerdir:

"Henüz uygulanmayan proje çalışma metodolojisi, bu deneyimle bir projeyi genel 

anlamda nasıl tasarlayabileceğimizi daha iyi anlayabildim.Ayrıca, eğitimimin bir 

parçası olmayan yepyeni bir dil ve ondan çok şey öğrendim" (Görüşme

lerin bize söylediği gibi, hangi mekanizmaların ve rutinlerin 

sürdürülebilir bir değerlendirmeye sahip olmamıza izin verdiğin

8) 

"Bizim için önemli olan neydi? Belgelerin üretimidir, her zaman üç aylık komisyon 

in üretimi vardır, yansıtılması için departmanlara iletilir, daha sonra nihai 

belgeler yapılan toplantılar, iyileştirme planı, eylem planı, hepsi yapılır.. . ”(Görüşme

öbeğimiz için, kalitemizi geliştirmemizi sağlayan şey, sanırım, 

inim... insanlarla temas, bilgi aktarımıydı.Sadece okumak için değil, aynı zamanda 

fikirleri paylaşmak ve yıllar içinde, müfettişler veya meslektaşlarla, eğitim 

faaliyetleriyle, toplulukla diyalog toplantılarında ve öğrenme, dinleme, tartışma, 

karar verme konusunda çok şey yapıldı (Görüşme11)” 

Ayrıca, insanları bir araya getirme ve onları ağa dahil etme yeteneğine de vurgu yapılır:

Mesafe büyük, değil mi, çünkü OÖ'müz mega bir organizasyondur ve seçenek her 

i, kimse unutulamaz, herkes ağa dahil olmalı" (Int13)

, okullar tarafından "misyonun yerine getirildiği" konusunda 

unuldu, kamuoyuna açıklandı. Sonra o işi 

"Hadi, biz yetenekliyiz, hadi gidelim, bir cevap verelim, öyle olmalı! Hadi 

gidelim ve tekrar harekete geçelim!", işte bu kadar, ve biz de bölümler tarafından 

çbirini göz ardı etmeden, tüm 

departmanları, genel konseyi, pedagojik konseyi, veli derneğini, öğretim üyesi 

etkin bir şekilde dahil etmelidir. Tabii ki, öz 

kolaylaştırmak için güçlü 

ve zayıf yönleri sol tarafa koyduğumuz katkıyı, teftişin söylediklerini ve ardından 

eren bir tablo oluşturduk.” (Görüşme15) 

erdir: 

"Henüz uygulanmayan proje çalışma metodolojisi, bu deneyimle bir projeyi genel 

Ayrıca, eğitimimin bir 

ve ondan çok şey öğrendim" (Görüşme6) 

lerin bize söylediği gibi, hangi mekanizmaların ve rutinlerin 

sürdürülebilir bir değerlendirmeye sahip olmamıza izin verdiğini artık daha iyi 

"Bizim için önemli olan neydi? Belgelerin üretimidir, her zaman üç aylık komisyon 

in üretimi vardır, yansıtılması için departmanlara iletilir, daha sonra nihai 

m planı, hepsi yapılır.. . ”(Görüşme4) 

için, kalitemizi geliştirmemizi sağlayan şey, sanırım, 

Sadece okumak için değil, aynı zamanda 

fikirleri paylaşmak ve yıllar içinde, müfettişler veya meslektaşlarla, eğitim 

faaliyetleriyle, toplulukla diyalog toplantılarında ve öğrenme, dinleme, tartışma, 

 

Ayrıca, insanları bir araya getirme ve onları ağa dahil etme yeteneğine de vurgu yapılır: 

z mega bir organizasyondur ve seçenek her 

olmalı" (Int13) 



 

"Tüm insanları dahil ediyoruz. Bu yüzden, tüm grubun işbirliği yaptığını 

düşünüyorum.Herkesin! 

X'in dediği gibi uygulamalar gömülüdür.

ve şimdi olduğu gibi.Toplulukla yolculuklarımız oldu. Ne için?

yansıtmak ve tartışmak.

edilmiştir.Tüm bölümler, hepsi 

İngilizce, bilmiyorum… felsefe.

öğrencilerin başka bir 

mevcut, müfettişlere göre çok zengin (Görüşme

İnsanların etkileşime girmesi için bağlam oluşturacak etkinliklere atıfta bulunulur:

"Değerlendirme bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

toplantılarımız, sektörlerle toplantılarımız, okullarda toplantılarımız oluyor...Bu üç 

aylık toplantılara ek olarak, daha sonr

operasyonel gruplarımız var, yani örneğin çalışan temsilcisi bilgileri alıyor, tanımlıyor, 

eylem planına sahip oluyor, zayıf yönleri görüyor ve meslektaşlarınızla 

buluşuyor.Onlarla görüştük ve tüm bilgileri yay

çalışanlarla veya temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinliyor, öneri ve 

tavsiyelerde bulunuyoruz.Ayrıca tüm okullara gidiyoruz, gerçekten bir şeyler yapılıp 

yapılmadığını yerinde görmek için

"Bunu düzenli olarak yapıyoruz ve bu, tabirimi mazur görün, müfettişin görmesi için 

değil.Delegeler ve alt delegeler toplantılarını etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz; 

veliler, öğrenciler ve akademisyenler, toplumdan kişilerle tartışma g

oluşturuyoruz ve değerlendiriciler bunu bir değer

"Sınıfta bile daha fazla izleme, öğretmenler arasında daha fazla işbirliği, çalışma 

yöntemlerinin değerlendirilmesi, örneğin laboratuvarlarda birlikte çalışma, matematik 

derslerinde birlikte çalışma, çeşitli şeyler üzerinde b

Bazen daha sembolik etkiler ortaya çıkar:

"Son derece önemli bir şeyi başardık:Birleşik bir okulumuz vardı, okul 

hepimizin aynı amaç doğrultusunda çalışması gerektiğinin ve yaptığımız işe 

inanmamız gerektiğinin fark

"Tüm insanları dahil ediyoruz. Bu yüzden, tüm grubun işbirliği yaptığını 

Herkesin! Bu planı hazırlıyoruz... Ancak denetime sahip olmasak bile, 

X'in dediği gibi uygulamalar gömülüdür.İki hafta önce departman to

Toplulukla yolculuklarımız oldu. Ne için?3. dönem sonuçlarını 

yansıtmak ve tartışmak.Yani, bu zaten okul öbeğinde kök salmıştır, zaten mekanize 

Tüm bölümler, hepsi – 1. aşama, 2/3, biyoloji, matematik, Portekizce, 

İngilizce, bilmiyorum… felsefe. Aşamalar arasında eklemleme yapıyoruz ve 

öğrencilerin başka bir aşamaya geçişleri hakkında bir tartışma var.

üfettişlere göre çok zengin (Görüşme3) 

için bağlam oluşturacak etkinliklere atıfta bulunulur:

"Değerlendirme bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi.Daha sonra üç ayda bir 

toplantılarımız, sektörlerle toplantılarımız, okullarda toplantılarımız oluyor...Bu üç 

aylık toplantılara ek olarak, daha sonra sektörlere göre toplantılar yapıyoruz çünkü 

operasyonel gruplarımız var, yani örneğin çalışan temsilcisi bilgileri alıyor, tanımlıyor, 

eylem planına sahip oluyor, zayıf yönleri görüyor ve meslektaşlarınızla 

Onlarla görüştük ve tüm bilgileri yayınlamalarını istedik.

çalışanlarla veya temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinliyor, öneri ve 

tavsiyelerde bulunuyoruz.Ayrıca tüm okullara gidiyoruz, gerçekten bir şeyler yapılıp 

yapılmadığını yerinde görmek için okulları ziyaret ediyoruz" (Görüşme

"Bunu düzenli olarak yapıyoruz ve bu, tabirimi mazur görün, müfettişin görmesi için 

değil.Delegeler ve alt delegeler toplantılarını etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz; 

veliler, öğrenciler ve akademisyenler, toplumdan kişilerle tartışma g

oluşturuyoruz ve değerlendiriciler bunu bir değer olarak görüyor" (Görüşme

"Sınıfta bile daha fazla izleme, öğretmenler arasında daha fazla işbirliği, çalışma 

yöntemlerinin değerlendirilmesi, örneğin laboratuvarlarda birlikte çalışma, matematik 

erslerinde birlikte çalışma, çeşitli şeyler üzerinde birlikte çalışma vardı" (Görüşme

ortaya çıkar: 

"Son derece önemli bir şeyi başardık:Birleşik bir okulumuz vardı, okul 

hepimizin aynı amaç doğrultusunda çalışması gerektiğinin ve yaptığımız işe 

inanmamız gerektiğinin farkına vardı ve bu önemliydi." (Görüşme11)

"Tüm insanları dahil ediyoruz. Bu yüzden, tüm grubun işbirliği yaptığını 

Bu planı hazırlıyoruz... Ancak denetime sahip olmasak bile, 

partman toplantılarını yaptık 

3. dönem sonuçlarını 

kök salmıştır, zaten mekanize 

ematik, Portekizce, 

arasında eklemleme yapıyoruz ve 

geçişleri hakkında bir tartışma var.Okulların hepsi 

için bağlam oluşturacak etkinliklere atıfta bulunulur: 

Daha sonra üç ayda bir 

toplantılarımız, sektörlerle toplantılarımız, okullarda toplantılarımız oluyor...Bu üç 

a sektörlere göre toplantılar yapıyoruz çünkü 

operasyonel gruplarımız var, yani örneğin çalışan temsilcisi bilgileri alıyor, tanımlıyor, 

eylem planına sahip oluyor, zayıf yönleri görüyor ve meslektaşlarınızla 

ınlamalarını istedik.Aynı zamanda 

çalışanlarla veya temsilcileriyle bir araya gelerek sorunları dinliyor, öneri ve 

tavsiyelerde bulunuyoruz.Ayrıca tüm okullara gidiyoruz, gerçekten bir şeyler yapılıp 

ruz" (Görüşme7)  

"Bunu düzenli olarak yapıyoruz ve bu, tabirimi mazur görün, müfettişin görmesi için 

değil.Delegeler ve alt delegeler toplantılarını etkin bir şekilde gerçekleştiriyoruz; 

veliler, öğrenciler ve akademisyenler, toplumdan kişilerle tartışma grupları 

olarak görüyor" (Görüşme2) 

"Sınıfta bile daha fazla izleme, öğretmenler arasında daha fazla işbirliği, çalışma 

yöntemlerinin değerlendirilmesi, örneğin laboratuvarlarda birlikte çalışma, matematik 

irlikte çalışma vardı" (Görüşme10) 

"Son derece önemli bir şeyi başardık:Birleşik bir okulumuz vardı, okul öbeğimiz 

hepimizin aynı amaç doğrultusunda çalışması gerektiğinin ve yaptığımız işe 

11) 



 

"Müfettişlerin buraya gelmesiyle 

duvarlarında yeni resimler bile orta

belki okulun dekoru.Yönetim ekibinin de insanlara daha yakın olduğunu fark ettim. 

(...)Okul öbeğinin yaşamı üzerindeki etkilerin günlük olarak hissedilebilmesi için belki 

de daha fazla dış değerlendirm

okulun kendine ait bir hayatı vardır. Bu değerlendirmeler belirli yönler üzerinde 

düşünmeye yardımcı olabilir" (Görüşme

Okul müdürü tarafından ortaya konduğu üzere, bir kümenin oluşumunda değerlendirmenin 

oynadığı rol dikkate değerdir: 

“YK tüzüğünde büyük değişiklik…Ekibin çeşitli döngüleri ve öğretim seviyelerini ve 

kümedeki çeşitli okulları yeterince temsil etmesi için bunun gerekli olduğunu 

varsaydım, bunlar 6 okuldur...

istedim; ayrıca çeşitli eğitim döngüleri ve seviyeleri de temsil edildi.

meşruiyet getirecek, meslektaşları tarafından düşünen, yansıtan ve okulunu temsil 

eden biri olarak tanınacak kişileri getirmeye çalıştık.

tanımalarını ve aidiyet duygusu yaratmalarını sağladı. Dolayısıyla temelde büyük 

değişim bu oldu" (Görüşme

 

 

Sonuçlar 

Portekiz'de kamu okulları ağı temel olarak farklı eğitim seviyelerindeki okullardan ve ortak bir 

pedagojik proje kapsamında faaliyet gösteren eğitim döngülerinden oluşan 

devlet kurumu altındaki okul ağları) halinde organize edilmiştir. Oku

yetkilendirilmiştir ve mevcuttur.

Heterojen okul ağlarından oluşan böyle bir bağlamda değerlendirme, öz değerlendirme ve 

dış değerlendirmeyi birleştirerek gerçekleştirilir.Birincisi Okul 

ve iç iyileştirme çözümleri bulmayı amaçlar; ikincisi ise sonuçların kalitesini kontrol etmek ve 

bir sınıflandırma oluşturmak için Eğitim Müfettişliği tarafından yürütülür.

hesap verebilirlik süreçlerini beslediği gibi, dış değerlendirmenin boyutl

oluşturduğundan dış hesap verebilirlik süreçlerini de besler.

"Müfettişlerin buraya gelmesiyle öbek farklı bir hal aldı.Sanırım. Okulların 

duvarlarında yeni resimler bile ortaya çıktı (...) sonra kaldılar... belki bu bir etkiydi, 

Yönetim ekibinin de insanlara daha yakın olduğunu fark ettim. 

yaşamı üzerindeki etkilerin günlük olarak hissedilebilmesi için belki 

de daha fazla dış değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

okulun kendine ait bir hayatı vardır. Bu değerlendirmeler belirli yönler üzerinde 

üşünmeye yardımcı olabilir" (Görüşme3) 

Okul müdürü tarafından ortaya konduğu üzere, bir kümenin oluşumunda değerlendirmenin 

 

“YK tüzüğünde büyük değişiklik…Ekibin çeşitli döngüleri ve öğretim seviyelerini ve 

kümedeki çeşitli okulları yeterince temsil etmesi için bunun gerekli olduğunu 

varsaydım, bunlar 6 okuldur...Bu yüzden okulların kendi kimlikleriyle temsil edilmesini 

istedim; ayrıca çeşitli eğitim döngüleri ve seviyeleri de temsil edildi.

meşruiyet getirecek, meslektaşları tarafından düşünen, yansıtan ve okulunu temsil 

eden biri olarak tanınacak kişileri getirmeye çalıştık. Bu bir

tanımalarını ve aidiyet duygusu yaratmalarını sağladı. Dolayısıyla temelde büyük 

du" (Görüşme12) 

Portekiz'de kamu okulları ağı temel olarak farklı eğitim seviyelerindeki okullardan ve ortak bir 

pedagojik proje kapsamında faaliyet gösteren eğitim döngülerinden oluşan 

devlet kurumu altındaki okul ağları) halinde organize edilmiştir. Okul öbekleri

yetkilendirilmiştir ve mevcuttur. 

Heterojen okul ağlarından oluşan böyle bir bağlamda değerlendirme, öz değerlendirme ve 

dış değerlendirmeyi birleştirerek gerçekleştirilir.Birincisi Okul Öbekleri tarafından geliştirilir 

eştirme çözümleri bulmayı amaçlar; ikincisi ise sonuçların kalitesini kontrol etmek ve 

bir sınıflandırma oluşturmak için Eğitim Müfettişliği tarafından yürütülür.Öz

hesap verebilirlik süreçlerini beslediği gibi, dış değerlendirmenin boyutl

oluşturduğundan dış hesap verebilirlik süreçlerini de besler.Görüldüğü üzere, bağlamsal 

Sanırım. Okulların 

ya çıktı (...) sonra kaldılar... belki bu bir etkiydi, 

Yönetim ekibinin de insanlara daha yakın olduğunu fark ettim. 

yaşamı üzerindeki etkilerin günlük olarak hissedilebilmesi için belki 

eye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.Bence bir 

okulun kendine ait bir hayatı vardır. Bu değerlendirmeler belirli yönler üzerinde 

Okul müdürü tarafından ortaya konduğu üzere, bir kümenin oluşumunda değerlendirmenin 

“YK tüzüğünde büyük değişiklik…Ekibin çeşitli döngüleri ve öğretim seviyelerini ve 

kümedeki çeşitli okulları yeterince temsil etmesi için bunun gerekli olduğunu 

yle temsil edilmesini 

istedim; ayrıca çeşitli eğitim döngüleri ve seviyeleri de temsil edildi.Bu nedenle, ekibe 

meşruiyet getirecek, meslektaşları tarafından düşünen, yansıtan ve okulunu temsil 

irbirlerini daha iyi 

tanımalarını ve aidiyet duygusu yaratmalarını sağladı. Dolayısıyla temelde büyük 

Portekiz'de kamu okulları ağı temel olarak farklı eğitim seviyelerindeki okullardan ve ortak bir 

pedagojik proje kapsamında faaliyet gösteren eğitim döngülerinden oluşan öbekler (tek bir 

öbekleri ulusal düzeyde 

Heterojen okul ağlarından oluşan böyle bir bağlamda değerlendirme, öz değerlendirme ve 

tarafından geliştirilir 

eştirme çözümleri bulmayı amaçlar; ikincisi ise sonuçların kalitesini kontrol etmek ve 

Öz-değerlendirme iç 

hesap verebilirlik süreçlerini beslediği gibi, dış değerlendirmenin boyutlarından birini 

Görüldüğü üzere, bağlamsal 



 

temelli ve özerktir, ancak dış değerlendirmeden az ya da çok bağımsız olabilir.

değerlendirmenin hesap verebilirlik amaçları vardır ve dış değerlendir

10'dan fazla odak grubunda farklı aktörler yer alır (örneğin, öğrenciler, müdürler, müfettişler, 

akademisyenler, veliler, öğretim dışı personel, Teknik

bağlamda, standartlaştırılmış çerçevede m

öbekleri tarafından aşağıdan yukarıya izleme (öz değerlendirme) olduğu için hesap 

verebilirlik birleştirilmiştir.Ayrıca, ağ ve üyeler arasındaki işbirliğini koordine eden tek bir 

yönetim organına (Okul Müdürü ve e

Bu nedenle, Portekiz okul değerlendirmesi çok merkezlidir, çünkü öz

değerlendirmeye katılan tüm aktörlerin etkileşimlerine dayanan kolektif süreçler gerektiren 

ağların bir değerlendirmesidir.

döngülerine sahiptir ve kendi aralarında ve öğretmenleri arasında kurmayı başardıkları 

anlaşılır ifade açısından değerlendirilirler (aktörlerin katılımı ve dahil edilmesi, 

güven ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra değerlendirmenin ilkelerinden biridir 

2.2.3). 

Bu nedenle, ağın değerlendirilmesi aynı zamanda içindeki bağlantıların değerlendirilmesi, 

kaliteyi, eğitim başarısını, talebi ve sorumluluğu art

iyileştirme kültürü oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla ağın etkileşim, yansıtma ve karar 

verme şeklidir (PORTEKİZ, 2002), en iyi uygulamaları benimsemek için okul kümelerinin kendi 

kaderini tayin etme ve özerkliğine day

Ayrıca, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar, sonuç (nihai rapor) topluma 

yayıldığı, Müfettişlik web sitesinde kullanıma sunulduğu ve okul 

tarafından iyileştirme amacıyla tartışıldığı için esas olarak sosyaldir.

Sonuç olarak, ağların değerlendirilmesi Müfettişlik tarafından geliştirilmiş olsa da, ağ içinde 

çeşitliliği, öz-örgütlenmeyi ve işbirliğini teşvik eden yatay yönetişimin bir 

göstergesidir.Bununla birlikte, dikey ağ yönetişimi (Müfettişliğin oynadığı ana rol) ile

yönetişim (çeşitli ağlara katılan çeşitli aktörlerin ortak eylemi) arasında var olan ve dış 

değerlendiricilerin duruşu, okul kümesi aktörlerinin tutumu, öz değerlendirmeyi dış 

değerlendirmeden özerk hale getirme yeteneği gibi çeşitli yönlerde yenide

kararsızlığa dikkat edilmelidir.

 

temelli ve özerktir, ancak dış değerlendirmeden az ya da çok bağımsız olabilir.

değerlendirmenin hesap verebilirlik amaçları vardır ve dış değerlendiricilerle gerçekleştirilen 

10'dan fazla odak grubunda farklı aktörler yer alır (örneğin, öğrenciler, müdürler, müfettişler, 

akademisyenler, veliler, öğretim dışı personel, Teknik-Pedagojik Hizmetler, belediyeler).

bağlamda, standartlaştırılmış çerçevede merkezi denetim (dış değerlendirme) ve okul 

tarafından aşağıdan yukarıya izleme (öz değerlendirme) olduğu için hesap 

Ayrıca, ağ ve üyeler arasındaki işbirliğini koordine eden tek bir 

yönetim organına (Okul Müdürü ve ekibi) sahip aracılı bir yönetimdir (okul evinde bulunur).

Bu nedenle, Portekiz okul değerlendirmesi çok merkezlidir, çünkü öz-değerlendirmeye ve dış 

değerlendirmeye katılan tüm aktörlerin etkileşimlerine dayanan kolektif süreçler gerektiren 

erlendirmesidir.Ağları (öbekleri) entegre eden okullar farklı eğitim seviyeleri ve 

döngülerine sahiptir ve kendi aralarında ve öğretmenleri arasında kurmayı başardıkları 

anlaşılır ifade açısından değerlendirilirler (aktörlerin katılımı ve dahil edilmesi, 

güven ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra değerlendirmenin ilkelerinden biridir 

Bu nedenle, ağın değerlendirilmesi aynı zamanda içindeki bağlantıların değerlendirilmesi, 

kaliteyi, eğitim başarısını, talebi ve sorumluluğu artırmak ve okul öbeklerinin

iyileştirme kültürü oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla ağın etkileşim, yansıtma ve karar 

verme şeklidir (PORTEKİZ, 2002), en iyi uygulamaları benimsemek için okul kümelerinin kendi 

kaderini tayin etme ve özerkliğine dayanarak. 

Ayrıca, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar, sonuç (nihai rapor) topluma 

yayıldığı, Müfettişlik web sitesinde kullanıma sunulduğu ve okul öbeğindeki

tarafından iyileştirme amacıyla tartışıldığı için esas olarak sosyaldir. 

olarak, ağların değerlendirilmesi Müfettişlik tarafından geliştirilmiş olsa da, ağ içinde 

örgütlenmeyi ve işbirliğini teşvik eden yatay yönetişimin bir 

Bununla birlikte, dikey ağ yönetişimi (Müfettişliğin oynadığı ana rol) ile

yönetişim (çeşitli ağlara katılan çeşitli aktörlerin ortak eylemi) arasında var olan ve dış 

değerlendiricilerin duruşu, okul kümesi aktörlerinin tutumu, öz değerlendirmeyi dış 

değerlendirmeden özerk hale getirme yeteneği gibi çeşitli yönlerde yenide

kararsızlığa dikkat edilmelidir. 

temelli ve özerktir, ancak dış değerlendirmeden az ya da çok bağımsız olabilir.Dış 

icilerle gerçekleştirilen 

10'dan fazla odak grubunda farklı aktörler yer alır (örneğin, öğrenciler, müdürler, müfettişler, 

Pedagojik Hizmetler, belediyeler).Bu 

erkezi denetim (dış değerlendirme) ve okul 

tarafından aşağıdan yukarıya izleme (öz değerlendirme) olduğu için hesap 

Ayrıca, ağ ve üyeler arasındaki işbirliğini koordine eden tek bir 

kibi) sahip aracılı bir yönetimdir (okul evinde bulunur). 

değerlendirmeye ve dış 

değerlendirmeye katılan tüm aktörlerin etkileşimlerine dayanan kolektif süreçler gerektiren 

) entegre eden okullar farklı eğitim seviyeleri ve 

döngülerine sahiptir ve kendi aralarında ve öğretmenleri arasında kurmayı başardıkları 

anlaşılır ifade açısından değerlendirilirler (aktörlerin katılımı ve dahil edilmesi, aralarındaki 

güven ve işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra değerlendirmenin ilkelerinden biridir - bkz. 

Bu nedenle, ağın değerlendirilmesi aynı zamanda içindeki bağlantıların değerlendirilmesi, 

öbeklerinin sürekli 

iyileştirme kültürü oluşturabilmelerini sağlamak amacıyla ağın etkileşim, yansıtma ve karar 

verme şeklidir (PORTEKİZ, 2002), en iyi uygulamaları benimsemek için okul kümelerinin kendi 

Ayrıca, değerlendirme sonucunda ortaya çıkan yaptırımlar, sonuç (nihai rapor) topluma 

öbeğindeki herkes 

olarak, ağların değerlendirilmesi Müfettişlik tarafından geliştirilmiş olsa da, ağ içinde 

örgütlenmeyi ve işbirliğini teşvik eden yatay yönetişimin bir 

Bununla birlikte, dikey ağ yönetişimi (Müfettişliğin oynadığı ana rol) ile yatay 

yönetişim (çeşitli ağlara katılan çeşitli aktörlerin ortak eylemi) arasında var olan ve dış 

değerlendiricilerin duruşu, okul kümesi aktörlerinin tutumu, öz değerlendirmeyi dış 

değerlendirmeden özerk hale getirme yeteneği gibi çeşitli yönlerde yeniden yansıtılan bir 
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EKLER 
 

Ek 1 - Ayrıntılı çerçeve
Okul değerlendirmesinin üçüncü 
sistematik bir şekilde sunulmaktadır
destekleyen alanlar, analiz alanları, referanslar ve göstergeler, yapılandırma belgeleri, 
memnuniyet anketi verileri, sınıf gözlem verileri, eğitim alanlarının doğrudan gözlemi ve 
mülakat verileri yer almaktadır: 

 

a) Öz değerlendirme 

Analiz Alanları Referanslar  
1. Gelişim Organizasyon 

Geliştirme ve öz
değerlendirmenin 
sürdürülebilirliği

 
Öz değerlendirmenin 
stratejik eğitim 
planlaması 

2. Tutarlılık ve 
etki 

Öz değerlendirme 
uygulamalarının 
tutarlılığı 

Öz değerlendirme 
uygulamalarının etkisi 

                                                           
6 https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Quadro_Ref.pdf
 

Ayrıntılı çerçeve 
Okul değerlendirmesinin üçüncü aşamasında (devam etmekte olan) kullanılan referanslar 
sistematik bir şekilde sunulmaktadır6 . Referanslar arasında okul sonuç raporlarının analizini 
destekleyen alanlar, analiz alanları, referanslar ve göstergeler, yapılandırma belgeleri, 
memnuniyet anketi verileri, sınıf gözlem verileri, eğitim alanlarının doğrudan gözlemi ve 

er almaktadır:  

Referanslar   Göstergeler 
Organizasyon 
Geliştirme ve öz-
değerlendirmenin 
sürdürülebilirliği 

- Sistematik okul öz değerlendirme 
prosedür(ler)i 
- Okulun öz değerlendirmesinin okulda 
gerçekleşen diğer değerlendirme süreçleriyle 
kesişimi 
- Kapsamlı dinleme ve toplum katılımı

Öz değerlendirmenin 
stratejik eğitim 

 

- Öz-değerlendirmenin okul gerçekliğine 
uygunluğu. 
- Öğretme ve öğrenme sürecinin merkeziliği
- Eğitim camiası ile öz-değerlendirme sonuçları 
üzerine iletişim ve yansıtma stratejilerinin varlığı

Öz değerlendirme 
uygulamalarının 

- Veri toplama sürecinin geniş kapsamı.
- Veri analiz sürecinin doğruluğu.  
- Öz değerlendirme sürecinin sürekli 
iyileştirilmesi.  
- İyileştirme faaliyetlerinin izlenmesi ve 
değerlendirilmesi. 

Öz değerlendirme 
uygulamalarının etkisi  

- Okulların örgütsel gelişiminde öz
değerlendirmenin kanıtı.  

                   
https://www.igec.mec.pt/upload/AEE3_2018/AEE_3_Quadro_Ref.pdf 

(devam etmekte olan) kullanılan referanslar 
. Referanslar arasında okul sonuç raporlarının analizini 

destekleyen alanlar, analiz alanları, referanslar ve göstergeler, yapılandırma belgeleri, 
memnuniyet anketi verileri, sınıf gözlem verileri, eğitim alanlarının doğrudan gözlemi ve 

Sistematik okul öz değerlendirme 

Okulun öz değerlendirmesinin okulda 
diğer değerlendirme süreçleriyle 

Kapsamlı dinleme ve toplum katılımı 
değerlendirmenin okul gerçekliğine 

Öğretme ve öğrenme sürecinin merkeziliği 
değerlendirme sonuçları 

üzerine iletişim ve yansıtma stratejilerinin varlığı 
Veri toplama sürecinin geniş kapsamı. 

Öz değerlendirme sürecinin sürekli 

İyileştirme faaliyetlerinin izlenmesi ve 

Okulların örgütsel gelişiminde öz-



 

 

 

b) Liderlik ve yönetim 

Analiz alanları Referanslar  
1. Vizyon ve strateji  Öğrenim kalitesine 

yönelik 
vizyon 

 
Okul rehberlik belgeleri

2. Liderlik   
Eğitim camiasının 
harekete geçirilmesi 

Öğrenim kalitesini 
teşvik eden 
projelerin, 
ortaklıkların ve 
çözümlerin 
geliştirilmesi

3. Yönetim Çocukların ve 
öğrencilerin 
yönetim 
uygulamaları ve 
organizasyonu

- Müfredat gelişiminin iyileştirilmesinde öz 
değerlendirmenin kanıtı. 
 - Öğretme ve öğrenme sürecini iyileştirmede öz 
değerlendirme  kanıtı. 
- Sürekli eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasında 
ve etkilerinin değerlendirilmesinde öz 
değerlendirme kanıtı. 
- Öz değerlendirmenin kapsayı
iyileştirilmesine katkısının kanıtı (müfredat 
tedbirlerinin uygulanması, kaynakların tahsisi ve 
destek yapılarının işleyişi). 

 Göstergeler 
Öğrenim kalitesine 
yönelik stratejik 

- Zorunlu Eğitimin Sonuna Kadar Öğrenci 
Profiline ulaşmak amacıyla okulun eylemlerini 
destekleyen vizyonun açık tanımı  
- Farklı eğitim aktörleri tarafından paylaşılan ve 
eylemlerini harekete geçiren vizyon. 

Okul rehberlik belgeleri 
- Rehberlik eden okul kılavuz belgeleri 
tarafından paylaşılan netlik ve tutarlılık. 
- Eğitim projesinde tanımlanan amaçların, 
hedeflerin ve stratejilerin netliği ve tutarlılığı 
- Okul belgelerinde yer alan müfredat 
seçeneklerinin, Zorunlu Eğitimin Sonund
Öğrenci Profilinde dikkate alınan tüm yetkinlik 
alanlarının geliştirilmesine uygunluğu 

Eğitim camiasının 
harekete geçirilmesi  

- Eğitim amaç ve hedeflerinin yerine 
getirilmesine yönelik eylemin yönlendirilmesi. 
- İnsanların motivasyonu, mesleki gelişim ve 
çatışma yönetimi.  
- Farklı eğitim aktörlerinin okul hayatına 
katılımının teşvik edilmesi. 
- Ara liderlik de dahil olmak üzere farklı liderlik 
seviyelerine değer verilmesi. 

Öğrenim kalitesini 
teşvik eden 

ortaklıkların ve 

geliştirilmesi 

- Yenilikçi proje ve çözümlerin geliştirilmesinin 
teşvik edilmesi.  
- Projelerin, ortaklıkların ve çözümlerin 
etkinliğinin değerlendirilmesi.  
- Kaynakları harekete geçiren ve böylece 
öğrenim kalitesini artıran diğer kurumlar ve 
toplum aktörleriyle ortaklıklar. 

Çocukların ve 
öğrencilerin 

uygulamaları ve 
organizasyonu 

- Grupların ve sınıfların oluşturulmasında ve 
yönetiminde pedagojik kriterlerin varlığı
 - Gruplarla ve sınıflarla çalışma yönetiminde 
esneklik  
- Öğrencilere disiplin tedbirlerinin 
uygulanmasında kriterlerin varlığı, tutarlılığı ve 
eğitim camiasında yaygınlaştırılması 

iyileştirilmesinde öz 

Öğretme ve öğrenme sürecini iyileştirmede öz 

Sürekli eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasında 
ve etkilerinin değerlendirilmesinde öz 

cı eğitimin 
iyileştirilmesine katkısının kanıtı (müfredat 
tedbirlerinin uygulanması, kaynakların tahsisi ve 

Zorunlu Eğitimin Sonuna Kadar Öğrenci 
Profiline ulaşmak amacıyla okulun eylemlerini 

Farklı eğitim aktörleri tarafından paylaşılan ve 
eylemlerini harekete geçiren vizyon.  

Rehberlik eden okul kılavuz belgeleri 
tarafından paylaşılan netlik ve tutarlılık.  

Eğitim projesinde tanımlanan amaçların, 
hedeflerin ve stratejilerin netliği ve tutarlılığı  

Okul belgelerinde yer alan müfredat 
Zorunlu Eğitimin Sonunda 

dikkate alınan tüm yetkinlik 
alanlarının geliştirilmesine uygunluğu  

Eğitim amaç ve hedeflerinin yerine 
getirilmesine yönelik eylemin yönlendirilmesi.  

İnsanların motivasyonu, mesleki gelişim ve 

Farklı eğitim aktörlerinin okul hayatına 

Ara liderlik de dahil olmak üzere farklı liderlik 

Yenilikçi proje ve çözümlerin geliştirilmesinin 

Projelerin, ortaklıkların ve çözümlerin 

Kaynakları harekete geçiren ve böylece 
i artıran diğer kurumlar ve 

Grupların ve sınıfların oluşturulmasında ve 
yönetiminde pedagojik kriterlerin varlığı 

Gruplarla ve sınıflarla çalışma yönetiminde 

Öğrencilere disiplin tedbirlerinin 
uygulanmasında kriterlerin varlığı, tutarlılığı ve 
eğitim camiasında yaygınlaştırılması - 



 

Okul ortamı

 
İnsan kaynaklarının 
organizasyonu, 
tahsisi ve eğitimi
 
 

Malzeme 
kaynaklarının 
organizasyonu ve 
tahsisi 

İç ve dış iletişim 

 

c) Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması

Analiz Alanları Referanslar 
1. Çocukların 
ve öğrencilerin 
kişisel gelişimi 
ve refahı 

 
Öğrenim kalitesine 
yönelik stratejik 
vizyon 

Okul rehberlik 
belgeleri 

2. Eğitim teklifi 
ve müfredat 
yönetimi 

Eğitim camiasının 
harekete 
geçirilmesi 

Öğrencilerin okul hayatına katılımı.  
Okul ortamı - Öğrenme için zorlu bir okul ortamının teşvik 

edilmesi. 
- Güvenli, sağlıklı ve ekolojik bir okul ortamının 
teşvik edilmesi.  
- Sosyal olarak sıcak, kapsayıcı ve dostane bir 
okul ortamının teşvik edilmesi. 

İnsan kaynaklarının 
organizasyonu, 
tahsisi ve eğitimi 

- İnsan kaynaklarının çocukların ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre dağıtılması ve yönetilmesi. 
- İnsana, mesleki gelişimine ve refahına değer 
veren kaynakların yönetimi  
- Özerkliği ve kurumsal çeşitliliği teşvik eden 
insan kaynakları yönetimi.  
- Okulun inisiyatifiyle, belirlenen ihtiyaçlara ve 
pedagojik önceliklerine uygun olarak 
profesyonellerin sürekli eğitimi uygulamaları.

kaynaklarının 
organizasyonu ve 

- Öğrenim kalitesi üzerinde olumlu etkileri olan 
seçenekler.  
- Tüm çocukların ve öğrencilerin ihtiyaçları ve 
beklentileri dikkate alınarak yapılan seçenekler. 
- Seçenekler izlenir ve gerektiğinde ayarlanır.

İç ve dış iletişim  - İç ve dış iletişim devrelerinin çeşitliliği ve 
etkinliği. 
- Verilerin yetkili makamlara raporlanmasında 
titizlik.  
- Hedef kitleye yönelik bilginin yeterliliği. 
Eğitim camiasının okul bilgilerine erişimi 
Bilgilerin etik ve deontolojik ilkelere saygı 
gösterilerek açıklanması. 

c) Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması 
Göstergeler 

Öğrenim kalitesine 
yönelik stratejik 

- Zorunlu Eğitimin Sonuna Kadar Öğrenci Profiline 
ulaşmak amacıyla okulun eylemlerini destekleyen 
vizyonun net bir şekilde tanımlanması - Farklı eğitim 
aktörleri tarafından paylaşılan ve onların eylemlerini 
harekete geçiren vizyon.  

Okul rehberlik - Okulun yönlendirici belgeleri arasında netlik ve tutarlılık. 
- Eğitim projesinde tanımlanan amaç, hedef ve 
stratejilerin netliği ve tutarlılığı.  
- Okul belgelerinde yer alan müfredat seçeneklerinin, 
Zorunlu Eğitimin Sonunda Öğrenci Profilinde dikkate 
alınan tüm yeterlilik alanlarının geliştirilmesine 
uygunluğu.  

Eğitim camiasının - Eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmak için eylem 
rehberliği.  
- İnsanların motivasyonu, mesleki gelişim ve çatışma 
yönetimi. 
- Farklı eğitim aktörlerinin okul hayatına katılımının
edilmesi.  
- Ara liderlik de dahil olmak üzere farklı liderlik 

 
bir okul ortamının teşvik 

Güvenli, sağlıklı ve ekolojik bir okul ortamının 

Sosyal olarak sıcak, kapsayıcı ve dostane bir 

İnsan kaynaklarının çocukların ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre dağıtılması ve yönetilmesi.  

İnsana, mesleki gelişimine ve refahına değer 

Özerkliği ve kurumsal çeşitliliği teşvik eden 

inisiyatifiyle, belirlenen ihtiyaçlara ve 
pedagojik önceliklerine uygun olarak 
profesyonellerin sürekli eğitimi uygulamaları. 

Öğrenim kalitesi üzerinde olumlu etkileri olan 

Tüm çocukların ve öğrencilerin ihtiyaçları ve 
beklentileri dikkate alınarak yapılan seçenekler.  

Seçenekler izlenir ve gerektiğinde ayarlanır. 
İç ve dış iletişim devrelerinin çeşitliliği ve 

ra raporlanmasında 

Hedef kitleye yönelik bilginin yeterliliği. - 
Eğitim camiasının okul bilgilerine erişimi - 
Bilgilerin etik ve deontolojik ilkelere saygı 

Sonuna Kadar Öğrenci Profiline 
ulaşmak amacıyla okulun eylemlerini destekleyen 

Farklı eğitim 
aktörleri tarafından paylaşılan ve onların eylemlerini 

Okulun yönlendirici belgeleri arasında netlik ve tutarlılık.  
Eğitim projesinde tanımlanan amaç, hedef ve 

Okul belgelerinde yer alan müfredat seçeneklerinin, 
Zorunlu Eğitimin Sonunda Öğrenci Profilinde dikkate 
alınan tüm yeterlilik alanlarının geliştirilmesine 

Eğitim amaç ve hedeflerine ulaşmak için eylem 

İnsanların motivasyonu, mesleki gelişim ve çatışma 

Farklı eğitim aktörlerinin okul hayatına katılımının teşvik 

Ara liderlik de dahil olmak üzere farklı liderlik 



 

Öğrenim 
kalitesini teşvik 
eden projeler, 
ortaklıklar ve 
çözümler 
geliştirilmesi 

3. Öğretme/ 
Öğrenme/ 
Değerlendirme 

Çocukların ve 
öğrencilerin 
yönetimi ve 
organizasyonu 
uygulamaları 
 

Okul ortamı 

İnsan kaynaklarının 
organizasyonu, 
tahsisi ve eğitimi

Malzeme 
kaynaklarının 
organizasyonu ve 
tahsisi  

İç ve dış iletişim

4. Eğitim ve 
öğretimin 
planlanması ve 
takibi 
uygulamalar 

Öz-düzenleyici 
mekanizmalar 

Akran düzenleme 
mekanizmaları ve 
ortak çalışma - 

seviyelerine değer verilmesi. 

kalitesini teşvik 
eden projeler, 
ortaklıklar ve 

- Yenilikçi proje ve çözümlerin geliştirilmesi için teşvik. 
- Projelerin, ortaklıkların ve çözümlerin etkinliğinin 
değerlendirilmesi.  
- Kaynakları harekete geçiren ve böylece öğrenim 
kalitesini artıran diğer kurumlar ve toplum aktörleriyle 
ortaklıklar. 

Çocukların ve 

yönetimi ve 
organizasyonu 

 

- Grupların ve sınıfların oluşturulmasında ve yönetiminde 
pedagojik kriterlerin varlığı.  
- Gruplarla ve sınıflarla çalışma yönetiminde esneklik 
Öğrencilere disiplin tedbirlerinin uygulanmasında 
kriterlerin varlığı, tutarlılığı ve eğitim camiasında 
yaygınlaştırılması. 
- Öğrencilerin okul hayatına katılımı. 
 
- Öğrenmeye elverişli bir okul ortamının teşvik edilmesi
- Güvenli, sağlıklı ve ekolojik bir okul ortamının teşvik 
edilmesi.  
- Sosyal olarak sıcak, kapsayıcı ve dostane bir okul 
ortamının teşvik edilmesi. 

İnsan kaynaklarının 
organizasyonu, 
tahsisi ve eğitimi 

- İnsan kaynaklarının çocukların ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre dağıtılması ve yönetilmesi. 
- İnsana, mesleki gelişimine ve refahına değer veren 
kaynakların yönetimi.  
- Özerkliği ve kurumsal çeşitliliği teşvik eden insan 
kaynakları yönetimi.  
- Okulun inisiyatifine göre, belirlenen ihtiyaçlara ve 
pedagojik önceliklerine uygun olarak profesyonell
sürekli eğitim uygulamaları. 

organizasyonu ve 

- Öğrenim kalitesi üzerinde olumlu etkisi olan seçenekler 
alınmıştır.  
- Tüm çocukların ve öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri 
dikkate alınarak yapılan seçenekler.  
- Seçenekler izlenir ve gerektiğinde ayarlanır

İç ve dış iletişim - İç ve dış iletişim devrelerinin çeşitliliği ve etkinliği. 
- Verilerin yetkili makamlara raporlanmasında titizlik.
 - Hedef kitleye yönelik bilgilerin yeterliliği. 
- Eğitim camiası tarafından okul bilgilerine erişim.
- Etik ve deontolojik ilkelere saygı göstererek bilgilerin 
açıklanması. 

düzenleyici 
 

- Müfredat geliştirmede öz düzenleyici uygulamaların 
tutarlılığı. 
- Öz düzenlemenin öğretim uygulamalarının 
geliştirilmesine katkısı. 

Akran düzenleme 
mekanizmaları ve 

 

- Emsal düzenleyici uygulamaların tutarlılığı. 
- Öğretim faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesinde 
farklı düzeylerde sistematik işbirliği biçimleri.
- İlgili bilimsel-pedagojik uygulamaların paylaşılması.
- Uygulanan farklı öğretme ve öğrenme metodolojilerinin 
etkililiği üzerine düşünme.  
- Akran düzenlemesinin öğretmenlik uygulamasının 
geliştirilmesine katkısı. 

Yenilikçi proje ve çözümlerin geliştirilmesi için teşvik.  
Projelerin, ortaklıkların ve çözümlerin etkinliğinin 

Kaynakları harekete geçiren ve böylece öğrenim 
kalitesini artıran diğer kurumlar ve toplum aktörleriyle 

Grupların ve sınıfların oluşturulmasında ve yönetiminde 

Gruplarla ve sınıflarla çalışma yönetiminde esneklik - 
Öğrencilere disiplin tedbirlerinin uygulanmasında 

varlığı, tutarlılığı ve eğitim camiasında 

Öğrenmeye elverişli bir okul ortamının teşvik edilmesi 
Güvenli, sağlıklı ve ekolojik bir okul ortamının teşvik 

olarak sıcak, kapsayıcı ve dostane bir okul 

İnsan kaynaklarının çocukların ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarına göre dağıtılması ve yönetilmesi.  

İnsana, mesleki gelişimine ve refahına değer veren 

Özerkliği ve kurumsal çeşitliliği teşvik eden insan 

Okulun inisiyatifine göre, belirlenen ihtiyaçlara ve 
pedagojik önceliklerine uygun olarak profesyonellerin 

Öğrenim kalitesi üzerinde olumlu etkisi olan seçenekler 

Tüm çocukların ve öğrencilerin ihtiyaçları ve beklentileri 

Seçenekler izlenir ve gerektiğinde ayarlanır 
İç ve dış iletişim devrelerinin çeşitliliği ve etkinliği.  
Verilerin yetkili makamlara raporlanmasında titizlik. 
Hedef kitleye yönelik bilgilerin yeterliliği.  

tarafından okul bilgilerine erişim. 
Etik ve deontolojik ilkelere saygı göstererek bilgilerin 

Müfredat geliştirmede öz düzenleyici uygulamaların 

Öz düzenlemenin öğretim uygulamalarının 

Emsal düzenleyici uygulamaların tutarlılığı.  
Öğretim faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesinde 

sistematik işbirliği biçimleri. 
pedagojik uygulamaların paylaşılması. 

Uygulanan farklı öğretme ve öğrenme metodolojilerinin 

Akran düzenlemesinin öğretmenlik uygulamasının 



 

Liderler tarafından 
kullanılan 
düzenleyici 
mekanizmalar 

 

 

 

 

 

 

d) Sonuçlar 
Analiz Alanları Referanslar
1. Akademik Sonuçlar  
 
 
(Bu göstergeler 
mümkün olduğunca 
aynı sosyo-
ekonomik geçmişe 
veya benzer eğitim 
başarılarına sahip 
öğrenciler için 
ulusal ortalamalarla 
karşılaştırılarak 
değerlendirilmelidir. 
Son yıllarda bu 
göstergelerin her 
bir okulda nasıl 
geliştiği de dikkate 
alınmalıdır). 

Genel temel eğitimin 
sonuçları 

Ortaöğretim bilimsel 
hümanist eğitimin 
sonuçları 
 
Mesleki 
sonuçları 
 

Özel sanatsal ortaöğretim 
eğitiminin çıktıları
 

Diğer eğitim 
olanaklarının/fırsatlarının 
sonuçları 
Yetişkin eğitimi ve öğretim 
sonuçları 

Eşitlik, kapsayıcılık ve 
mükemmellik 

Liderler tarafından 

 

- Liderlerin düzenleyici uygulamalarının tutarlılığı.
- Liderler tarafından yapılan düzenlemelerin öğretmenlik 
uygulamalarının geliştirilmesine katkısı. 
 

Referanslar Göstergeler 
Genel temel eğitimin 

 
- Okulda 1. sınıfa girdikten sonra dört yıl 
içinde 1. dönemi (İlkokul) tamamlayan 
öğrencilerin yüzdesi. 
- Okulda 5. sınıfa kaydolduktan sonra iki 
yıl içinde 2. dönemi tamamlayan 
öğrencilerin yüzdesi.  
- Üçüncü döngüde doğrudan başarılı 
yollara sahip okul öğrencilerinin yüzdesi.

Ortaöğretim bilimsel 
hümanist eğitimin 

 

- Okulda bilimsel-insani alanda doğrudan 
başarılı yollara sahip öğrencilerin 
yüzdesi. 

Mesleki ortaöğretim 
 

- Doğrudan 3. kademeden gelenler 
arasında, kayıt olduktan sonraki üç yıl 
içinde orta mesleki eğitimi tamamlayan 
okuldaki öğrencilerin yüzdesi.
 

Özel sanatsal ortaöğretim 
eğitiminin çıktıları 

- Okuldaki öğrencilerden doğrudan 3. 
dönemden gelenler arasında üç yıl içinde 
uzmanlaşmış sanat eğitimini 
tamamlayanların yüzdesi. 

Diğer eğitim 
olanaklarının/fırsatlarının 
sonuçları  

- Öngörülen yıl sayısı içinde tamamlanma 
oranları. 

Yetişkin eğitimi ve öğretim - Yetişkin eğitimi ve öğretimi kurslarında 
sertifika alan (toplam) yetişkinlerin kayıt 
yaptıranlara göre yüzdesi. 
- Yüz yüze tekrarlayan ortaöğretime 
kayıtlı öğrencilerin yıllık geçiş ücretleri 
(tüm modüllerin tamamlanmasıyla).

Eşitlik, kapsayıcılık ve 
mükemmellik için sonuçlar 

- Dezavantajlı sosyoekonomik 
geçmişlerden, göçmenlerden veya 
kültürel olarak farklılaşmış gruplardan 
gelen öğrencilerin sonuçları.  
- Teknik-pedagojik raporu, bireysel 

Liderlerin düzenleyici uygulamalarının tutarlılığı. 
Liderler tarafından yapılan düzenlemelerin öğretmenlik 

Okulda 1. sınıfa girdikten sonra dört yıl 
içinde 1. dönemi (İlkokul) tamamlayan 

Okulda 5. sınıfa kaydolduktan sonra iki 
yıl içinde 2. dönemi tamamlayan 

Üçüncü döngüde doğrudan başarılı 
yollara sahip okul öğrencilerinin yüzdesi. 

insani alanda doğrudan 
başarılı yollara sahip öğrencilerin 

Doğrudan 3. kademeden gelenler 
arasında, kayıt olduktan sonraki üç yıl 
içinde orta mesleki eğitimi tamamlayan 
okuldaki öğrencilerin yüzdesi. 

Okuldaki öğrencilerden doğrudan 3. 
dönemden gelenler arasında üç yıl içinde 
uzmanlaşmış sanat eğitimini 

Öngörülen yıl sayısı içinde tamamlanma 

eğitimi ve öğretimi kurslarında 
sertifika alan (toplam) yetişkinlerin kayıt 

Yüz yüze tekrarlayan ortaöğretime 
kayıtlı öğrencilerin yıllık geçiş ücretleri 
(tüm modüllerin tamamlanmasıyla). 

Dezavantajlı sosyoekonomik 
geçmişlerden, göçmenlerden veya 
kültürel olarak farklılaşmış gruplardan 

 
pedagojik raporu, bireysel 



 

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal Sonuçlar  Okul yaşamına 
katılım ve 
sorumluluk alma

Kurallara ve disipline 
uygunluk 

Dayanışma ve 
vatandaşlık 

Okullaşmanın 
öğrencilerin yolu 
üzerindeki etkisi
 

3. Toplum 
tarafından 
tanınma 

Eğitim camiasının 
memnuniyet 
derecesi 

Öğrenci başarılarına 
değer vermek

Okulun çevredeki 
toplumun gelişimine 
katkısı 

 

 

eğitim programı ve/veya bireysel geçiş 
planı olan öğrencilerin sonuçları. 
- Üstün öğrencilerin gelişim ve takdir 
sonuçları.  
- Sonuçlar içsel olarak asimetriktir.  

Okul yaşamına 
katılım ve 
sorumluluk alma 

- Çocukların ve öğrencilerin inisiyatifiyle okulda 
yürütülen faaliyetler. 
- Çocukların ve öğrencilerin kişisel eğitim ve 
vatandaşlık için okul girişimlerine katılımı. 
- Öğrencilerin farklı yapılara ve okul organlarına 
katılımı. 
- Devamsızlık nedeniyle geri kalan öğrencilerin 
yüzdesi.  

Kurallara ve disipline - Disiplin tedbirlerinin uygulandığı olayların 
yüzdesi.  
- Standartlar ve davranış kuralları. 
- Disiplin olaylarını ele alma yöntemleri.

Dayanışma ve 
vatandaşlık  

- Gönüllü çalışma. 
- Dayanışma eylemleri.  
- Kapsayıcılığı desteklemek için eylemler. 
- Demokratik katılım eylemleri. 

Okullaşmanın 
öğrencilerin yolu 
üzerindeki etkisi 

- Öğrencilerin akademik entegrasyonu 
- Öğrencilerin profesyonel entegrasyonu.
- Bireysel geçiş planı olan öğrencilerin okul 
sonrası yaşama yerleştirilmesi. 

Eğitim camiasının 
memnuniyet 

- Öğrencilerin okul hakkındaki algıları.
- Ebeveynlerin okula ilişkin algıları. 
- Diğer toplum kuruluşlarının okul hakkındaki 
algısı. 

Öğrenci başarılarına 
değer vermek 

- Akademik sonuçları iyileştirmek için 
tasarlanmış girişimler. 
- Sosyal sonuçları iyileştirmeyi amaçlayan 
girişimler. 

Okulun çevredeki 
toplumun gelişimine 

- Yerel ve ulusal düzeyde toplumsal tanınırlık.
- Yerel girişimlere okul katılımı. 
- Toplum faaliyetleri için okul alanlarının ve 
ekipmanlarının sağlanması. 
- Yetişkinlerin eğitim ve öğretim etkinliklerine 
katılımı. 

eğitim programı ve/veya bireysel geçiş 
planı olan öğrencilerin sonuçları.  

Üstün öğrencilerin gelişim ve takdir 

Sonuçlar içsel olarak asimetriktir.   

Çocukların ve öğrencilerin inisiyatifiyle okulda 

Çocukların ve öğrencilerin kişisel eğitim ve 
vatandaşlık için okul girişimlerine katılımı.  

Öğrencilerin farklı yapılara ve okul organlarına 

Devamsızlık nedeniyle geri kalan öğrencilerin 

n tedbirlerinin uygulandığı olayların 

Disiplin olaylarını ele alma yöntemleri.  

Kapsayıcılığı desteklemek için eylemler.  

Öğrencilerin akademik entegrasyonu  
Öğrencilerin profesyonel entegrasyonu. 
Bireysel geçiş planı olan öğrencilerin okul 

Öğrencilerin okul hakkındaki algıları. 

Diğer toplum kuruluşlarının okul hakkındaki 

Akademik sonuçları iyileştirmek için 

Sosyal sonuçları iyileştirmeyi amaçlayan 

Yerel ve ulusal düzeyde toplumsal tanınırlık. 

Toplum faaliyetleri için okul alanlarının ve 

Yetişkinlerin eğitim ve öğretim etkinliklerine 



 

Ortaöğretimli okul/Lise ve nihayetinde Temel Eğitimin 2. ve 3. devrelerini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek 2 - Çalışma Gündemleri/Programları
 

ÇALIŞMA GÜNDEMI 1 A

Saatler 

 
9:00 - 10:30 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

11:00 - 12:30 

12:30 

14:00 - 15:30 

16:00 - 17:30 

Saatler 

 
9:30 - 11:30 

Bölüm ve 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin (okul birliği eğitim merkezi) 

12:00 - 12:30 

12:30 

14:00 - 16:00 Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

 
16.30 - 17.30 

Veli ve vasi birliği temsilcileri ve veli temsilcileri ile görüşme

Saatler 

/Lise ve nihayetinde Temel Eğitimin 2. ve 3. devrelerini 
içeren okul 

Çalışma Gündemleri/Programları 

ÇALIŞMA GÜNDEMI 1 A 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

Genel konsey ile röportaj 

Öğle yemeği arası 

Okul ziyareti 

 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme 

2. Gün 

Bölüm ve kurs koordinatörleri ile görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin (okul birliği eğitim merkezi) 

eğitim ve izleme bölümünden sorumlu personel

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Öğle yemeği arası 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

Veli ve vasi birliği temsilcileri ve veli temsilcileri ile görüşme

3. Gün 

/Lise ve nihayetinde Temel Eğitimin 2. ve 3. devrelerini 

 

kurs koordinatörleri ile görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin (okul birliği eğitim merkezi) 

eğitim ve izleme bölümünden sorumlu personel 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 

Veli ve vasi birliği temsilcileri ve veli temsilcileri ile görüşme 



 

 
9:00 - 10:00 

Teknik
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

10:00 - 11:00 

11:30 - 12:30 

12:30 

14:00 - 15:00 Teknik işleri/görevleri yerine getiren 

 
15:30 - 16:30 

Şirket temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun 

Saatler 

9:00 - 10:00 

 
10:00 - 11:00 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme 

11:30 - 12:30 
Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 

öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

12:30 

14:00 - 15:00 

 
15:00 - 16:30 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Öğrencilerle görüşmeler, 

Öğle yemeği arası 

Teknik işleri/görevleri yerine getiren personel ve okul destek 
personeli çalışanları ile görüşme 

Şirket temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun 
diğer temsilcileriyle görüşmeler 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme - mesleki kurslardaki 
öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 
sunumunu içerir). 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

personel ve okul destek 

Şirket temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun 

mesleki kurslardaki 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 



 

Meslek Okulu (Devlet veya Özel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-12:30 Genel konsey/danışma organı/mülkiyet sahibi kuruluş ile görüşme

12:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

Saatler 

9:00-10:00 Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

10:00-11:00 

11.00-13:00 

13:00 

14:30 -15:30 Teknik işleri/görevleri yerine getiren personel ve okul destek personeli 
çalışanları/idari ve yardımcı personel ile görüşme

 
16:00-17:00 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 

Saatler 

9:00 - 10:00 

 
10:30-12:30 

Bölüm koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme 

Meslek Okulu (Devlet veya Özel)  

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1B 

 
1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

Genel konsey/danışma organı/mülkiyet sahibi kuruluş ile görüşme

Öğle yemeği arası 

Okul ziyareti 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme 

2. Gün 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Kurs koordinatörleri ve süpervizörlerle görüşme 

öğle yemeği molası 

Teknik işleri/görevleri yerine getiren personel ve okul destek personeli 
çalışanları/idari ve yardımcı personel ile görüşme

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 
diğer kişilerle görüşme 

3. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Bölüm koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme 

 

Genel konsey/danışma organı/mülkiyet sahibi kuruluş ile görüşme 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme 

Kurs koordinatörleri ve süpervizörlerle görüşme  

Teknik işleri/görevleri yerine getiren personel ve okul destek personeli 
çalışanları/idari ve yardımcı personel ile görüşme 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 

Bölüm koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme 



 

12:30 

 
14:00-15:00 

Teknik-
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

15:30-17:00 Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

 

 

 

 

 

Saatler 

9:00-10:00 Koordinasyon görevi olmayan öğretmenler ve öğretmen eğitmenleri ile 

 
10:00-11:00 

 
11:30-12:30 

12:30 

14:00-15:00 

 
15:30-17:00 

Müdür ve ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

başkanı 

Öğle yemeği arası 

-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

4. Gün 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenler ve öğretmen eğitmenleri ile 
görüşme 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Eğitmenler, şirket temsilcileri, yetkili makam temsilcileri ve diğer 
yerel toplum temsilcileriyle görüşmeler yapılması

Öğle yemeği arası 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 
sunumunu içerir). 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenler ve öğretmen eğitmenleri ile 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

Eğitmenler, şirket temsilcileri, yetkili makam temsilcileri ve diğer 
yerel toplum temsilcileriyle görüşmeler yapılması 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 



 

Ortaöğretim dahil Özel Eğitim ve Kooperatif Kuruluşu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1C

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-
12:30 

12:30 

14:00-
15:30 

16:00-
17:30 

Saatler 

 
9:30-11:30 

Bölüm ve ders koordinatörleri ile görüşme; eğitim 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme başkanı

12:00-
12:30 

12:30 

14:00-
16:00 

Ortaöğretim dahil Özel Eğitim ve Kooperatif Kuruluşu 
(nihayetinde 2. ve 3. devreler) 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1C 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

Kurum sahibi ile görüşme 

Öğle yemeği arası 

Okul ziyareti 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme

2. Gün 

Bölüm ve ders koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme başkanı

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Öğle yemeği arası 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Ortaöğretim dahil Özel Eğitim ve Kooperatif Kuruluşu 
 

(eğitim camiası üyelerine açık) 

görüşme 

koordinasyonu ve pedagojik 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme başkanı 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 



 

 
16.30-
17.30 

Veli ve 

Saatler 

 
9:00-10:00 

Teknik
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip 

10:00-
11:00 

11:30-
12:30 

12:30 

14:00-
15.00 

 
15:30-
16.30 

Şirket temsilcileri, 

Saatler 

9:00-10:00 

 
10:00-
11:00 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme 

 
11:30-
12:30 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

12:30 

14:00-
15:00 

15:00-
16:30 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden diğer 
kişilerle görüşme 

3. Gün 

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve teknisyenleri 
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Öğle yemeği arası 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme

Şirket temsilcileri, belediye temsilcileri ve diğer yerel toplum temsilcileriyle 
görüşmeler yapılması 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme 
öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 
düşüncelerin sunumunu içerir). 

vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden diğer 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve teknisyenleri 
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile görüşme 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme 

belediye temsilcileri ve diğer yerel toplum temsilcileriyle 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme - mesleki kurslardaki 
 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 
 



 

Anaokulu eğitimi, Temel ve nihayetinde orta öğretim ile Özel ve Kooperatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1D

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-12:30 

12:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

Saatler 

9:00-12:00 Anaokulu ve 

Ziyaret 
12:00-12:30 

12:30 

 
14:00-16:00 

Bölüm ve ders koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve 
pedagojik 

 
16.30-17:30 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 

Saatler 

Anaokulu eğitimi, Temel ve nihayetinde orta öğretim ile Özel ve Kooperatif 
Eğitim kuruluşu 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1D 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

Kurum sahibi ile görüşme 

Öğle yemeği arası 

Okul ziyareti 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme

2. Gün 

Anaokulu ve ilkokul sınıflarının ziyaret edilmesi. 4 inci sınıf öğrencileri ile 
görüşme. 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Öğle yemeği arası 

Bölüm ve ders koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve 
pedagojik denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli 

değerlendirme başkanı 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 
diğer kişilerle görüşme 

3. Gün 

Anaokulu eğitimi, Temel ve nihayetinde orta öğretim ile Özel ve Kooperatif 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

görüşme 

ilkokul sınıflarının ziyaret edilmesi. 4 inci sınıf öğrencileri ile 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Bölüm ve ders koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve 
denetimin diğer yapılarından sorumlu personel ve sürekli 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 



 

9:00-10:00 

10:00-11:00 

11:00-13:00 

13:00 

14:30-15:30 

 
16:00-17:00 teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

 

Saatler 

9:00-10:00 

 
10:00-11:00 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle 

 
11.30-12:30 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

12:30 

 
14:00-15:00 

Şirket/işletme temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumu 

15:00-16:00 

 
16:00-17:30 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

 

Öğle yemeği arası 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle mülakat 
öğretmenler ve eğitmenler dahil

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

Şirket/işletme temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumu 
temsil eden diğer kişilerle görüşmeler 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin 
düşüncelerin sunumunu içerir). 

öğrenci birliğiyle görüşme 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme 

hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

mülakat - mesleki kurslardan 
öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

Şirket/işletme temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumu 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-
12:30 

12:30 

14:00-
15:30 

Saatler 

16:00-
17:30 

9:00-10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
13:00 

13:00 

14:30 -
15:30 

İhtisas Sanatları Okulu  

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 1 E 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

Genel kurul ile görüşme/ kurum sahibi ile görüşme

Öğle yemeği arası 

Okul ziyareti 

2. Gün 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Diğer okulların temsilcileri ile görüşme

Öğle yemeği arası 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

sahibi ile görüşme 

görüşme 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

okulların temsilcileri ile görüşme 

İdari ve yardımcı personel ile görüşme 



 

 
16:00-
17:00 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden diğer 

Saatler 

9:00 - 
10:00 

 
10:30-
12:30 

Kurs koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik denetimin diğer 

12:30 

 
14:00-
15:00 

Teknik
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile görüşme

15:30-
17:00 

 

Saatler 

9:00-10:00 Koordinasyon 

 
10:00-11:00 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

 
11:30-12:30 

Ortaklar, belediye temsilcileri

12:30 

14:00-15:00 

 
15:30-17:00 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden diğer 
kişilerle görüşme 

3. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı

Kurs koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik denetimin diğer 
yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme başkanı

Öğle yemeği arası 

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve teknisyenleri 
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile görüşme

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

 

4. Gün 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmen ve eğitmenlerle görüşme

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Ortaklar, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 
temsilcileriyle görüşmeler 

Öğle yemeği arası 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 
düşüncelerin sunumunu içerir). 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden diğer 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Kurs koordinatörleri ile görüşme; eğitim koordinasyonu ve pedagojik denetimin diğer 
yapılarından sorumlu personel ve sürekli değerlendirme başkanı 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve teknisyenleri 
ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile görüşme 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 

görevi olmayan öğretmen ve eğitmenlerle görüşme 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

ve yerel toplumun diğer 

Pedagojik müdür ve ekibi ile görüşme (yürütülen değerlendirmeye ilişkin ilk 



 

Sadece 2. ve 3. kademe ve/veya Ortaöğretim (Anaokulu Eğitimi, Temel 
Eğitim veya Ortaöğretim) olan bir okulun bulunduğu okul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-12:30 

12:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

Saatler 

 
9:00-12:00 

Anaokullarına ve1
okullarına ziyaret

12:00-12:30 

12:30 

 
14:00-16:00 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim 

Sadece 2. ve 3. kademe ve/veya Ortaöğretim (Anaokulu Eğitimi, Temel 
Eğitim veya Ortaöğretim) olan bir okulun bulunduğu okul 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 2A 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

Genel konsey ile görüşme 

Öğle yemeği arası 

Öbek merkezi okuluna ziyaret 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme 

2. Gün 

Anaokullarına ve1st dönemden oluşan temel eğitim 
okullarına ziyaret(ilkokul)  4th sınıf öğrencisi ile 

görüşme. 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Öğle yemeği arası 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim 
merkezleri) 

Sadece 2. ve 3. kademe ve/veya Ortaöğretim (Anaokulu Eğitimi, Temel 
Eğitim veya Ortaöğretim) olan bir okulun bulunduğu okul öbeği 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim 



 

 
16.30-17:30 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil 

Horas 

9:00-10:00 Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci 

10:00-11:00 

11:00-13:00 Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

13:00 

14:30-15:30 

 
16:00-17:00 

Teknik
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

Saatler 

9:00-10:00 

10:00-11:00 Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle 

 
11:30-12:30 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

12:30 

 
14:00-15:00 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel 

15:00-16:00 

 
16:00-17:30 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil 
eden diğer kişilerle görüşme 

3. Gün 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

Öğle yemeği arası 

Yardımcı personel ve teknik asistanlarla mülakat

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme
kurslardan öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel 
toplumun diğer temsilcileriyle görüşmeler 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 
düşüncelerin sunumunu içerir). 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil 

birliğiyle görüşme 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 

Yardımcı personel ve teknik asistanlarla mülakat 

hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme - mesleki 
 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya sınıfları gözlemlenen 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 



 

Merkez okulun yanı sıra 2. ve 3. 
Okuldan oluşan okul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-12:30 

12:30 

14:00-15:30 

16:00-17:30 

Saatler 

 
9:00-12:00 okullarına ziyaret 

G2 

12:00-12:30 

Merkez okulun yanı sıra 2. ve 3. kademeye sahip bir Temel 
Okuldan oluşan okul öbeği (Anaokulu Eğitimi, Temel Eğitim ve 

Ortaöğretim)  

ÇALIŞMA GÜNDEMİ 2B 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık)

Genel konsey ile görüşme 

Öğle yemeği arası 

Merkez okul ziyareti 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme 

2. Gün 

G1 - 1. kademe (ilkokul) ile anaokulları ve temel eğitim 
okullarına ziyaret Temel okullardan birinden 4. sınıf öğrencileri ile 

görüşme 
G2 –2’inci ve 3’üncü döngülerinden oluşan temel eğitim okuluna 

ziyaret. 2'nci ve 3'üncü dönem öğrencileri ile görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

sahip bir Temel 
(Anaokulu Eğitimi, Temel Eğitim ve 

açık) 

1. kademe (ilkokul) ile anaokulları ve temel eğitim 
Temel okullardan birinden 4. sınıf öğrencileri ile 

döngülerinden oluşan temel eğitim okuluna 
görüşme. 



 

12:30 

 
14:00-16:00 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim merkezleri)

 
16:30-17:30 

Veli ve vasiler birliği 

Saatler 

9:00-10:00 Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

10:00-11:00 

11:00-13:00 Sınıf öğretmenleri ve 

13:00 

14:30-15:30 

 
16:00-17:00 

Teknik
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen 

Saatler 

9:00-10:00 

 
10:00-11.00 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme 

 
11:30-12:30 

Ekibin önemli gördüğü 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

12:30 

 
14:00-15:00 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 

15:00-16:00 

 
16:00-17:30 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 

 

 

 

 

 

 

 

Öğle yemeği arası 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim merkezleri)
 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil 
eden diğer kişilerle görüşme 

3. Gün 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

Öğle yemeği arası 

Yardımcı personel ve teknik asistanlarla mülakat

Teknik-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme - 
kurslardaki öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 
temsilcileriyle görüşmeler 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 
düşüncelerin sunumunu içerir). 

Bölüm ve kurs koordinatörleriyle görüşme; diğer eğitim koordinasyon 
yapıları ve pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme 

bölümünden sorumlu personel (okul kümeleri/okul eğitim merkezleri) 

temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme 

bölüm koordinatörleri ile görüşme 

Yardımcı personel ve teknik asistanlarla mülakat 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
multidisipliner ekip ile 

 mesleki 

eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk 



 

Merkez okulun yanı sıra 2
Temel Eğitim Okuluna sahip okul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇALIŞMA GÜNDEMI 2 C

 

Saatler 

 
9:00-10:30 

11:00-12:30 

12:30 

 
14:00-15:30 G2 –2. ve 3.kademeden

16:00-17:30 

Saatler 

 
9:00-12:00 

G1 - 1. kademe (ilkokul) ile anaokulları ve temel eğitim okullarına 
ziyaret. Temel okullardan birinden 4. sınıf öğrencileri ile görüşme
G2 - 2. ve 3. 

12:00-12:30 

Merkez okulun yanı sıra 2. ve 3.kademeden oluşan iki veya daha fazla 
Temel Eğitim Okuluna sahip okul öbeği (Anaokulu Eğitimi, Temel Eğitim 

ve Ortaöğretim) 

ÇALIŞMA GÜNDEMI 2 C 

1. Gün 

Sunum oturumu (eğitim camiası üyelerine açık) 

Genel konsey ile görüşme 

Öğle yemeği arası 

G1 - Merkez okul ziyareti 
.kademeden oluşan bir temel eğitim okuluna ziyaret. 2'nci ve 3'üncü 

dönem öğrencileriyle görüşme. 

Öz değerlendirme ekibi ile görüşme 

2. Gün 

kademe (ilkokul) ile anaokulları ve temel eğitim okullarına 
ziyaret. Temel okullardan birinden 4. sınıf öğrencileri ile görüşme

2. ve 3. kademeye sahip bir temel okul ziyareti. 2'nci ve 3'üncü kademe 
öğrencileri ile görüşme 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

oluşan iki veya daha fazla 
(Anaokulu Eğitimi, Temel Eğitim 

 

  

 

 

oluşan bir temel eğitim okuluna ziyaret. 2'nci ve 3'üncü 

 

 

 

kademe (ilkokul) ile anaokulları ve temel eğitim okullarına 
ziyaret. Temel okullardan birinden 4. sınıf öğrencileri ile görüşme 

sahip bir temel okul ziyareti. 2'nci ve 3'üncü kademe 

 

 



 

12:30 

 
14:00-16:00 

Bölüm ve kurs koordinatörleri; diğer eğitim koordinasyon yapıları ve 
pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme bölümünden (öğretmen 

eğitim merkezleri) sorumlu personel ile 

 
16:30-17:30 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 

Saatler 

9:00-10:00 Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

10:00-11:00 

11:00-13:00 Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

13:00 

14:30-15:30 Yardımcı personel ve teknik asistanlarla 

 
16:00-17:00 

Teknik-
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

Saatler 

9:00-10:00 

 
10:00-11:00 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle 

 
11:30-12:30 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

12:30 

 
14:00-15:00 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 

15:00-16:00 

 
16:00-17:30 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 

 

Öğle yemeği arası 

Bölüm ve kurs koordinatörleri; diğer eğitim koordinasyon yapıları ve 
pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme bölümünden (öğretmen 

eğitim merkezleri) sorumlu personel ile görüşme
 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden 
diğer kişilerle görüşme 

3. Gün 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme

Öğle yemeği arası 

Yardımcı personel ve teknik asistanlarla görüşme

-pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

görüşme 

4. Gün 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Koordinasyon görevi olmayan öğretmenlerle görüşme - mesleki kurslardan 
öğretmenler ve eğitmenler dahil 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

öğretmenler...); 

Öğle yemeği arası 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 
temsilcileriyle görüşmeler 

Dış değerlendirme ekibinin toplantısı 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 
sunumunu içerir). 

 

Bölüm ve kurs koordinatörleri; diğer eğitim koordinasyon yapıları ve 
pedagojik denetimden ve CFAE'nin eğitim ve izleme bölümünden (öğretmen 

görüşme 

 

Veli ve vasiler birliği temsilcileri ve sınıf öğrenci velilerini temsil eden  

 

Öğrencilerle, eski öğrencilerle ve öğrenci birliğiyle görüşme 
 

 

Sınıf öğretmenleri ve bölüm koordinatörleri ile görüşme 
 

 

görüşme 
 

pedagojik hizmetler ve mesleki rehberlik öğretmenleri ve 
teknisyenleri ve kapsayıcı eğitimi destekleyen multidisipliner ekip ile 

 

mesleki kurslardan 

Ekibin önemli gördüğü eğitim camiası unsurlarıyla görüşme (örneğin, 
öğretmenler/eğitmenler/öğrenciler ve/veya dersleri gözlemlenen 

İş dünyası temsilcileri, belediye temsilcileri ve yerel toplumun diğer 

Müdür ve ekibi ile görüşme (yapılan değerlendirme ile ilgili ilk düşüncelerin 


