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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Özel Eğitim Kurumları 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/36 ders saati 

MODÜLÜN AMACI 
Özel eğitim kurumlarının önemi ve iĢleyiĢi ile ilgili bilgi 

ve beceri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Uygun ortam sağlandığında Özel Eğitimi 

tanıyacaksınız. 

2. Özel Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini ayırt 

edebileceksiniz. 

3. Özel eğitim ortamlarında oluĢabilecek tehlike ve 

kazalardan korunmak amacıyla yapılması gereken 

düzenlemeyi kavrayacaksınız. 

4. Özel Eğitim Kurumlarında yer alan personeli 

tanıyacaksınız. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Özel eğitim kurumları, kamu kurum ve 

kuruluĢları 

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon cihazı, 

afiĢ, broĢür, dergiler, fotoğraflar, uyarıcı pano, tepegöz, 

asetat, CD, televizyon, bilgisayar vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

kendinizi değerlendirebileceksiniz. Öğretmen tarafından 

modül sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri 

değerlendirmek amacıyla çeĢitli ölçme araçları 

uygulanacaktır. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Özel gereksinimi olan çocuklar; normal kabul edilen çocuklardan fiziksel, duygusal ya 

da öğrenme açısından farklılık gösteren, bu farklılığı nedeniyle farklı gereksinimleri bulunan 

ve bu gereksinimlerinin karĢılanması için özelleĢtirilmiĢ ve bireyselleĢtirilmiĢ eğitim 

programına dâhil edilmeleri gereken çocuklardır. 

 

Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine 

uygun eğitim ortamlarda, uygun yöntemler ve araç gereçler kullanılarak desteklenmeleri 

onların kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Bu bireylerin 

toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumlukları ile geliĢimsel görevlerini yerine 

getirebilmeleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır. 

Özel gereksinimi olan bireylere, bireysel ya da grupla birlikte iyi hazırlanmıĢ eğitim 

programları aracılığıyla verilen eğitim, bu çocukların daha sağlıklı kiĢilik geliĢtirmelerine ve 

çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olma açısından son derece büyük önem taĢır.Bu özel 

eğitim, çocukların toplumda yer edinmelerini sağlar. 

 

Bu modül ile özel eğitimin önemini benimseyebilecek, Özel Eğitim Sistemi’ni 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

 
Uygun ortam sağlandığında Özel Eğitim Sistemi’ni tanıyacaksınız. 

 

 

 

 

 Özel Eğitim Kurumlarının tanımını ve neden önemli olduğunu araĢtırınız. 

 Kurumlarda farklı özür gruplarındaki çocukların davranıĢlarını gözlemleyiniz. 

 Özür gruplarına göre bina bölümlerini gözlemleyiniz. 

 Gözlemlerinizi rapor hâline getirerek edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınızla 

sunum ortamında paylaĢınız. 
 

1. ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARININ YAPI 

VE FONKSĠYONLARI 
 

Özel Eğitimin Tanımı 

Fiziksel, zihinsel, iletiĢimsel, sosyal ve duygusal geliĢimlerindeki özellikler nedeniyle 

normalgeliĢimden farklılık gösteren ve normal eğitim/öğretimden yararlanamayan, kısmen 

yararlananveya yararlandığı hâlde destek programlarıyla eğitimlerini devam ettirebilen 

bireyleriçin; özel yetiĢtirilmiĢ elemanlar tarafından ekip anlayıĢıyla sunulan, özel yöntem ve 

araçlarlagerekirse özel mekânlarda her grup için farklı geliĢtirilmiĢ programlarlaverilen 

eğitimdir. 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel gereksinimi olan 

çocuklar“özel eğitim gerektiren birey” terimi altında “ÇeĢitli nedenlerle, bireysel özellikleri 

ve eğitimyeterlikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren 

birey” olaraktanımlanmaktadır. 
 

Özel gereksinimi olan bireyler, genellikle Ģu gruplarda toplanmaktadır: 

 

 Zihinsel Yetersizlik 

 Özel Öğrenme Güçlüğü 

 Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Ortopedik Yetersizlik 

 Dil ve KonuĢma Güçlüğü 

 ĠĢitme Yetersizliği 

 Görme Yetersizliği 

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

 Yaygın GeliĢimsel Bozukluk (Otizm ve Spektrum Bozukluğu) 

 Üstün ve Özel Yetenek  

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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1.1. Özel Eğitimin Önemi 
 

Özelgereksinimli çocukların kapasitelerini en üst düzeyde kullanabilmesi,çevresine 

uyum sağlayabilmesi, sosyal iletiĢim kurabilmesi ve günlük gereksinimlerini 

karĢılayarakakademik beceriler kazanabilmesi için engel türünün ve seviyesinin tanılanması 

vedeğerlendirilmesi çok büyük önem taĢır. Tanılama ve değerlendirme süreci, eğitimin 

baĢlamaaĢamasından itibaren özel eğitimin devam ettiği sürece kadar tekrarlanması gereken 

bir diziçalıĢma demektir. 

 

Tanı (teĢhis): Bireyin özrüne ad koyma derecesini ve bireyin bundan etkilenme 

durumunubelirleme demektir. Erken tanılama yapılması bireye uygulanacak olan tedavi, 

rehabilitasyonve eğitim çalıĢmalarını baĢlatarak bireyin daha kısa sürede daha hızlı sonuç 

almasını sağlamakaçısından önemlidir. Özel Eğitim Kurumlarda veya bireysel olarak 

verilmektedir. Her ikidurumda da bireyin eğitim alması geliĢimi açısından önem taĢır. 

 

1.2.Özel Eğitimin Amaçları 

 
 Özel eğitim gereksinimi olan çocukların, Anayasa’mızdaki ve Türk Millî Eğitim 

sistemini düzenleyen genel  esaslar doğrultusunda eğitimleri gerçekleĢtirilerek 

bir iĢ ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleĢmelerini sağlamak, 

 Günlük hayatta kendilerine yetecek kadar temel beceri ve alıĢkanlıklar 

kazandırarak bağımsız yaĢama gücü vermek, 

 Özel Eğitim gereksinimi olan bireylerde görülen problem davranıĢları, bilimsel 

yöntem ve teknikler kullanarak ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek, 

 Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri topluma hazırlamak, sosyal yönden 

geliĢimlerini sağlayıcı önlemler almak, 

 Bireyin yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde eğitim hakkından yararlanmasını 

sağlamak, 

 Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin maddi ve manevî gereksinimlerini 

karĢılayabileceği ortam ve koĢullar hazırlamak, 

 Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin özelliklerinden kaynaklanan özür ve 

problemlerinin oluĢturduğu geliĢim engellerini ortadan kaldırmak veya etkisini 

azaltmaktır. 

 

1.3.Özel Eğitimin Ġlkeleri 
 

Türk milli eğitimini düzenleyen genel esaslar doğrultusunda Özel Eğitimle ilgili 

temelilkeler 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de Ģu 

Ģekildeyer almaktadır: 

 

 Özel eğitimi gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri 

doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 

 Özel eğitime erken baĢlamak esastır. 
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 Bireyin engelinin erken farkına varılması, tanının erken konması ve 

eğitimeerken baĢlanması, bireyin geliĢimini olumlu yönde etkileyen önemli 

hususlardan biridir. 

 Özel Eğitim Hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel 

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 

 Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitsel performansları dikkate alınarak amaç, 

muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte 

eğitilmelerine öncelik verilir. 

 Özel Eğitim gerektiren bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz 

sürdürülebilmesi için rehabilitasyonları sağlanacak kurum ve kuruluĢlarla iĢ 

birliği yapılır. 

 Özel Eğitim gerektiren bireyler için Bireysel Eğitim Planı geliĢtirilmesi ve 

eğitim programlarının bireyselleĢtirilerek uygulanması esastır. Bu ilke, Özel 

Eğitimin bireyin ihtiyaçlarından hareketle planlanarak yürütülmesini 

öngörmekte, bu amaçla her birey için ayrı ayrı BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Planı 

yapılmasını ve Çerçeve Programları’nın uygulanmasını esas kabul etmektedir. 

 Ailelerin Özel Eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılımlarının sağlanması 

esastır. Bu ilke, Özel Eğitim gerektiren bireylerin eğitimlerinde ailelerin rolünü 

vurgulamakta ve onların aktif katılımının sağlanmasını gerekli görmektedir. Bu 

çerçevede aileler tanılama dâhil, eğitimin her aĢamasına katılacak ve söz sahibi 

olacaktır. 

 Özel Eğitim politikalarının geliĢtirilmesinde Özel Eğitim gerektiren 

bireylerinörgütlerinin görüĢlerine önem verilir. ÇağdaĢ ülkelerde gönüllü 

kuruluĢların eğitimdeki rollerinin giderek artma eğilimi göstermesinin bir 

yansıması olarak Özel Eğitim politikalarının geliĢtirilmesinde ilgili gönüllü 

kuruluĢların katılımı sağlanmaktadır. 

 Özel Eğitim hizmetleri, Özel Eğitim gerektiren bireyleri toplumla etkileĢim ve 

karĢılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak Ģekilde planlanır. Bu ilke, Özel 

Eğitim gerektiren bireylerin okul ve okul dıĢı eğitimlerinin bir bütünlük içinde 

planlanmasını öngörmekte ayrıca söz konusu bireylerin topluma uyumları ile 

toplumun onlarla birlikte yaĢama becerilerini geliĢtirme (karĢılıklıuyum) 

yaklaĢımı benimsenmektedir. 

 

1.4.Özel Eğitimde Aile Eğitiminin Önemi 

 
Ailenin engelli çocuğunu içtenlikle kabul etmesi, yanlıĢ bilgi ve tutumlardan 

sıyrılması, rahatlatması, çocuğunun gerçek durumu ve geleceği hakkında doğru bilgilere 

sahip olması, çocukları için neleri nasıl yapacağını bilmesi gerekmektedir. Özel eğitim 

gerektiren çocukların da yaĢama hakları vardır. Bu çocuklar da en temel ihtiyaçlarını diğer 

normal akranları gibi hisseder. Bu çocuklar da kendisine sevgiyle dokunulduğunda 

sevildiğini bilir. KiĢisel ve sosyal yaĢantısında kendi yaĢamını bağımsız olarak sürdürebilir. 

Bağımsız olarak okuma yazma, tuvalete gitme, giyinme, yemek yeme, iĢ ve meslek 

becerilerini kazanarak üretici durumuna gelebilir. 
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Özel Eğitim her Ģeyden önce ailenin yaĢamının içine girmiĢ olan bir durumdur. Özel 

eğitim ihtiyacı duyan bir çocuğa sahip olan aileler kendi çocuklarının eğitiminde en önemli 

rolü oynar. Çocukların daha iyi durumda olabilmelerini sağlamak ya da çok daha kötü hâle 

gelmelerini engellemek adına verilecek en ideal eğitim anlayıĢının içinde ailenin yeri ve 

yapması gerekenleri eksiksiz yerine getirmeleri en kritik konudur. 

 

Ġlk bakıĢta göremiyor bile olsa eğitim alan bireyin aldığı eğitimden olması gerektiği 

kadar yararlanabilmesi için “Aile Eğitimi” de en az çocuğun “Eğitsel ve Tıbbi Tanısı”, 

“Verilen Eğitimin Doğruluğu ve Eğitimcinin Kalitesi” kadar hayati değerdedir. Bilinmelidir 

ki çocuğunun ihtiyacını, sınırlarını ve ruhsal dünyasının yapısını bilmeyen ya da farkında 

olmayan aileler çocuklarına büyük zarar vermektedir. Bu sorunu çözebilmenin ya da bu 

zararı vermekten kaçınmanın en temel yollarından biri araĢtırıcı bir ebeveyn olmanın yanı 

sıra, eğitim alınan kurumda zaman zaman yapılan Aile Eğitim ve Seminerleri’ne katılarak 

hem bilgilenmek daha fazla malumat sahibi olmak hem de çocukların eğitiminde olması 

gerektiği kadar pay sahibi olabilmekten geçer. 

 

Seminer ve eğitimler aileyi bilgilendirme ile birlikte o güne kadar ailenin fark 

edemediği bazı sorunların ve çözümlerinin de gün yüzüne çıkarılmasını sağlayacaktır. Bu 

süreçle birlikte aile kendi çocuğunu daha da yakından tanıma Ģansına sahip olmuĢ olacak ve 

çocuğun neler yapıp neler yapamayacağının farkına vararak belki de çocuğunu yeniden 

keĢfedecektir. Bu keĢif en çok özel eğitim alan çocuğun kendini daha kolay ifade 

edebilmesine ve çocuğumuzu daha kolay anlayabilmemizi sağlayacaktır. 

 

Özel Eğitim aile ile baĢlar, aile ile var olur, ailede Ģekillenir. Bu yüzden etkili bir Özel 

Eğitimin en önemli yapı taĢı ailedir. 

 

ETKĠNLĠK 1: 

 
Bütün öğrencilerTürkiye’de uygulanan Özel Eğitim çalıĢmalarına iliĢkin pano 

hazırlar. 

 

Amaç  Öğrenciye Türkiye’de uygulanan Özel Eğitim 

çalıĢmalarına iliĢkin pano hazırlama becerisi 

kazandırmak. 

Yer  Derslik, atölye vb. 

Etkinlikte Kullanılacak Eğitim 

ve Yardımcı Malzemeler 

 Elde edilecek doküman, belge, broĢür, fotoğraf 

vb. 

Faaliyet  Öğrenci, Türkiye’de uygulanan Özel Eğitim 

çalıĢmalarına iliĢkin topladığı dokümanları 

kullanarak pano hazırlar. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Özel Eğitimin önemine iliĢkin değiĢik kaynaklardan araĢtırma yaparak arkadaĢlarınıza 

sunum yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Özel Eğitimin önemine iliĢkin 

araĢtırma yapınız. 

 DeğiĢik kaynak kitaplardan ve Yerel 

Ağ’dan(Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz. 

 AraĢtırmanızdan elde ettiğiniz 

verileri toplayınız. 

 DeğiĢik kaynak kitaplardan ve Yerel 

Ağ’dan (Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz. 

 Topladığınız verilerle özel eğitimin 

önemini anlatan sunum hazırlayınız. 

 Sunumunuzu hazırlarken notlarınızdan 

yararlanınız. 

 Sunumunuzu arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Sunumunuzu yaparken akıcı bir Türkçe 

kulanınız. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (  )Özel Eğitim; fiziksel, zihinsel, iĢitsel, sosyal ve duygusal geliĢimlerindeki özellikler 

nedeniyle normal geliĢimden farklılık gösteren ve normal eğitim öğretimden 

yararlanamayan, kısmen yararlanan veya yararlandığı hâlde destek programları ile 

eğitimlerini devam ettirebilen bireyler için; özel yetiĢtirilmiĢ elemanlar tarafından ekip 

anlayıĢıyla sunulan, özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekânlarda her özel 

gereksinimligrup için farklı geliĢtirilmiĢ özel programlarla verilen eğitimdir. 

2. (  ) Tanılama ve değerlendirme süreci, eğitimin baĢlama aĢamasından itibaren özel 

eğitimin devam ettiği sürece tekrarlanması gereken bir dizi çalıĢma demektir. 

3. (   ) “Üstün ve özel yetenek” Özel Eğitim gruplarına girmez. 

4. ()Özel Eğitime erken baĢlamak Özel Eğitimin ilkelerinden değildir. 

5. (   ) Özel Eğitim aileyle baĢlar, var olur, ailede Ģekillenir. 

6. (  ) Özel Eğitim gereksinimi olan bireylerde görülen problem davranıĢları, bilimsel 

yöntem ve teknikler kullanarak tamamen ortadan kaldırabiliriz. 

7. (  ) Tanı (teĢhis); bireyin özrüne ad koyma derecesini ve bireyin bundan etkilenme 

durumunu belirleme demektir. 

8. (    ) Özel Eğitim gerektiren çocukların yaĢama hakları yoktur. 

9. (  )Özel gereksinimli bireyler hiçbir zaman bağımsız olarak okuma yazma becerilerini, 

tuvalete gitme, giyinme, yemek yeme, iĢ ve meslek becerilerini kazanarak üretici 

durumuna gelemezler. 

10. (  )Özel Eğitim Hizmetleri Özel E ğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel 

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 

 

DEĞERLENDĠRME  

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

 

 

Özel Eğitim Kurumlarının fizikî özelliklerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Özel Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerini araĢtırınız. 

 Özel Eğitim binasının bölüm ve özelliklerini araĢtırınız. 

 

2. ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARININ 

FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ 
 

2.1.Özel Eğitim Kurumlarının Yapı Özellikleri 
 

GeliĢim yetersizliği gösteren çocuklar için erken eğitim önemli bir dönüm noktasıdır. 

Okul öncesi eğitim ortamları, geliĢim yetersizliği gösteren çocuklara birçok fırsat 

sunmaktadır. Bu bireyler, pek çok beceriyi yaĢıtları ile katılacağı oyun ortamlarında, eğitsel 

uygulamalarladiğer etkinlikleri de gözlemleyerek edinebilirler. Akranlarını model alarak 

(taklit ederek) akademik becerileri daha hızlı öğrenmekte;sosyal, duygusal, iletiĢimsel, 

biliĢsel, motor geliĢim ve dil alanlarında daha hızlı bir geliĢim göstermektedirler. 

 
Engelli bireylerin, yaĢamdaki yerlerini alabilmeleri için yaĢadıkları ve eğitildikleri 

binalarda yapısal engeller olmadan eğitim ve öğrenimlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Her 

insanın özgürce hareket edebildiği ve kullanabildiği mekânlar engellileriçin çeĢitli sıkıntılar 

yaĢatmaktadır. Bundan dolayı herkes için ulaĢılabilir olan mekânlar, engelliler içinde 

ulaĢılabilir olmalı ve ihtiyaca göre düzenlenmelidir. 

 

Özel Eğitim Kurumlarını binanın yeri, binanın özelliği ve bina bölümleri olarak üç 

grupta incelemek mümkündür. Özel Eğitim Kurumlarında iyi düzenlenmiĢ fizikî ortam, 

verilen eğitimin kalitesini artıran en önemli etkendir. Özel Eğitimde fiziki düzenlemede ilk 

akla gelmesi gereken, geliĢimsel yetersizliği olan bireye en az kısıtlayıcı hareket imkânı 

sağlamak olmalıdır. 

 
  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Binanın Yeri 

 
Binanın yeri Özel Eğitim Kurumlarının fiziksel özelliklerinde önemli yer tutan 

birözelliktir. 

 

 Özel Eğitim Kurumları, çocukların kolayca götürülüp getirilebileceği bir 

yerde olmalıdır. 

 Binanın zemininde kayma, sel ve nem olmamalıdır. 

 Binanın yakınında tehlikeli olabilecek çukurlar, uçurumlar olmamalıdır. 

 Binanın yeri trafikten uzakta olmalıdır ve gerekli trafik önlemleri alınmıĢ 

olmalıdır. 

 Binanın çevresi açık, manzarası güzel ve ferah olmalıdır. 

 Binanın havalandırması olmalıdır. 

 Binanın bulunduğu yerde fabrika, radyasyon serpintisi, kötü koku, hava 

gazı gibizararlı gaz ve duman çıkaran ve çevredeki havayı bozan tesisler 

bulunmamalıdır. 

 Binanın çevresinde dere yatakları, kanallar ve kuyular olmamalıdır. 

 Çevresinde sazlık, bataklık, mezarlıklar bulunmamalıdır. 

 Binanın yeri mümkünse park ve bahçeye, ormanlık doğal alanlara yakın 

bir yerdeolmalıdır. 

 Binanın yeri açık, geniĢ, açık ve kapalı oyun alanlarının 

düzenlenebileceğibüyüklükte olmalıdır.  

 GeniĢ bir bahçeye sahip olmalı ve bahçe, mümkünse binanın arkasında 

bulunmalıdır.  

 Tek katlı, merdiveni olmayan binalar tercih edilmelidir.  

 Eğitim odaları güney tarafta olmalı, güneĢ ısısından ve ıĢığından mümkün 

olduğunca faydalanılmalıdır.  

 Binanın bölümleri arasında iliĢkisini sağlamak amacıyla fonksiyon Ģe-

ması olmalıdır.  

 

 

Resim 2.1: Özel Eğitim Kurumu 

  

http://merzifonoeum1.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/05/04/972616/
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 Binanın yapı özelliği  

 

Özel Eğitim Kurumlarında iklim ve çevre Ģartlarına göre binanın yapı özelliği 

oluĢturulur. Çocuklar iklim Ģartlarından çabuk etkilenir. Binanın yapı özelliği bölgesel 

farklılıklara uygun, iklim Ģartlarına dayanıklı ve sağlam olmalıdır. Binanın çevresi bireyin 

engel türü dikkate alınarak duvar veya parmaklıkla örülü olması güvenlik açısından tercih 

edilmelidir.  

 

Çocukların düĢmemesi ya da farklı tehlikeli durumlara neden olmaması, çocukların 

inip çıkarken çok fazla zorlanmamaları için bina tek katlı olmalıdır. Bina içinde su ve 

kanalizasyon tesisatının sağlık koĢullarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Binada ısıtma 

ve havalandırma tesisatı bulunmalıdır.Bina yalıtımı kullanılan enerjiyi en iyi Ģekilde tutacak 

ve ısı kaybını önleyecek Ģekilde olmalıdır. Duvarlar yalıtımlı, pencereler çift camlı olmalıdır.  

 

Öğretilebilir zihinsel engellilere hizmet veren kurum ve merkezlerin pencerelerinde 

emniyetli, yetiĢkinlerin açabileceği ikinci pencere olmalıdır. Camlar, iklimi soğuk olan 

yerlerde büyük olmamalıdır. Çatı ve zeminde yalıtım olmalıdır. Bina bölgenin iklim 

koĢullarına uygunolmalıdır. Duvar, pencere, kapı, tavan, çatı yapıları sağlık ve güvenlik 

koĢullarına uygun özellikler taĢımalıdır.  

 

ĠĢitme ve konuĢma engelli, otistik çocuklara hizmet verilen merkezlerde ses ve gürültü 

dalgalarının binaya yansımaması için yol ile bina arasına ses kesici engeller (bariyer, duvar, 

çalı, çit vb.) yapılmalıdır. 

 

Camlar kalın ve çift cam olursa ısı ile ses yalıtımı da yapılmıĢ olur. Oyun salonu doğal 

aydınlatmadan yararlanacak Ģekilde olmalıdır. Yapay aydınlatmalar çocukların 

ulaĢamayacağı yükseklikte ve sabit olmalıdır. Binanın duvarları kolay temizlenebilen 

boyalarla boyanmalıdır.  

 

Görme ve ortopedik engelliler için duvarlarda tutma yerleri, merdiven korunakları 

olmalıdır. Duvarlara kâğıt kaplama yapılmamalıdır. ĠĢitme engelliler içinse ses yalıtımlı 

duvarlar olmalıdır. Zemin kolay temizlenebilen ısı yalıtımlı (marley vb.) olmalı, ses 

yalıtımını sağlayan yumuĢak malzeme kullanılmalıdır.  

 

Merdiven sorunu olmamalıdır. Bina tek katlı olmalıdır. Binanın tavan yüksekliği 3,5 

metre olmalıdır. Tavanın çok yüksek olması ısınma, aydınlatma ve akustik ses düzeni 

yönünden uygun olmamaktadır. Binanın tavanı açık renk ile boyanmalıdır. Duvarlarda 

kullanım amacına göre yumuĢak ve dinlendirici pastel renkler tercih edilmelihatta yerine 

göre canlı, parlak renkler kullanılmalıdır.  
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Tüm Özel Eğitim Kurumlarında bina bölümlerinin bütün kapıları; yangın, deprem, sel 

gibi doğal afetlerde, tahliyenin kolay olması için dıĢarıya açılacak Ģekilde yapılmalıdır. 

Ġçeriye açılanlarda herhangi bir izdiham sırasında kapı önünde ezilmeler olabilir.  

 

Çocukların kendilerini güvende hissedebileceği yani duygusal güven verecek bir 

eğitim ortamında bulunmaları fiziksel alana olan olumlu duygularını okul, öğretmen ve 

arkadaĢlarına yansıtabilmelerini sağlamaktadır. Bu nedenle fiziksel alan öyle ayarlanmalıdır 

ki çocuk için çevre çekici, renkli olmalı ve etkinliği yapma isteğivermelidir. Örneğin bir 

çocuk için her zaman ilgi ile izlediği bir çizgi film kahramanının resmini gittiği sınıfta 

görmesi, sınıfta rahatlatıcı renklerin kullanılması, doğal ortamlara ait resimlerin 

pencerelerde, zeminlerde yer alması okula olan uyumunu pozitif yönde destekleyebilir.  

 

Çocukların aralarında pozitif iliĢkiler kurmalarını ve materyallerin de aktif bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlayabilir. Eğitim ortamı çocukların bireysel ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

karĢılarsa çocukların kendilerini orada daha iyi hissetmelerini ve mutlu olmalarını 

sağlayacaktır.  

 

2.2.Binanın Bölümleri ve Fonksiyonları 
 

 Özel Eğitim Kurumlarında bulunan bina bölümlerinin özellikleri  

 

 GiriĢ: Okula çevreyi okuldan ayıran duvar ve çit gibi örülü bir bahçeden 

girilmesi her zaman uygun bir özelliktir. Binanın ön giriĢinde saçaklı ve 

korumalı bir kapı bulunmalıdır. Böyle bir kapı gelip gidenlerin yağmurlu 

ve karlı havalarda korunmalarını sağlar. GiriĢte merdiven yerine 

ortopedik engellilerin rahat kullanabileceği eğimli yol giriĢi ve 

duvarlarında tutma destek kolları bulunmalıdır. GiriĢ kapısının emniyeti 

sağlam olmalı, güvenlik görevlileri ile yabancı kiĢilerin içeri girmeleri 

engellenmeli ve çocukların kontrolsüz dıĢarı çıkmaları önlenmelidir. 

Binanın giriĢi ise hoĢ görünür bir Ģekilde düzenlenmelidir. 

 

 

Resim 2.2: Bina giriĢi 
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 Grup oyun odası: Doğrudan iç giriĢe açık olmalıdır. Binanın giriĢinde 

vestiyer bulunmalı ve giriĢ velilerin giriĢ çıkıĢı rahatça yapabilecekleri 

geniĢlikte olmalıdır. GiriĢ, sınıflara açılabilecek bir Ģekilde olmalıdır.  

 

 

Resim 2.3: Grup oyun odası 

 

 Müdür odası: Öğrencilerin kayıtlarının ve görüĢmelerin yapıldığı yerdir. 

Gelen konukları karĢılayacak Ģekilde olmalıdır. Binanın diğer 

bölümlerinin kontrolünü sağlayabilecek ve her bölüme kolay bağlantısı 

olan bir yerde olması gerekir. GiriĢe yakın yerde olmalıdır. Gerekirse 

velilerle burada görüĢülebilir. 

 

 Büro: Öğrencilerin dosyalarının, okula ait evrakların bulunduğu yerdir. 

Okuldaki memurların çalıĢma ortamıdır. Kayıt, kabul ve resmî iĢlemlerin 

yapıldığı, evrakların bulunduğu yerdir. Mali iĢler de burada yapılır. Büro, 

gelenlerle rahatça ilgilenmeye olanak sağlayacak büyüklükte olmalıdır. 

Yatılı özel eğitim kurumlarında büroda ambar memurları, muhasebeci 

gibi diğer elemanlar da çalıĢır.  

 

 

Resim 2.4: Büro 
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 Personel odası:Okulda çalıĢanların eğitim dıĢında rahatça çalıĢma ve 

dinlenmelerini sağlayan ortamlardır. Personel odaları gerekli durumlarda 

personel toplantılarınınrahatça yapılabileceği geniĢlikte olmalıdır. 

GeniĢliği personel kapasitesini karĢılayacak Ģekilde olmalıdır.  
 

 Bekleme odası: Velilerin çocuklarını bekledikleri yerlerdir. Velilerin 

rahat edebilecekleri Ģekilde ve hoĢ görünümlü olmalıdır. Bekleme 

odasının mobilyalarının renkleri, yerleĢim biçimi veliye güven vermeli ve 

ona çocuğunun emin ellerde olduğunu hissettirmelidir. Bireysel eğitim ve 

grup eğitimi alan çocukların ebeveynlerinin rahatça bekleyebilecekleri 

yerlerdir. Bunların dıĢında tüm gün eğitim yapan okullarda da çocukların 

geliĢ ve gidiĢlerinde ebeveynlerinin çocuklarını bekledikleri yerlerdir. 

Engelli birey aile desteğiyle okula gelip gittiği için bekleme odaları 

önemli bir yer teĢkil eder. Veliler, özellikle saatli eğitim alan Özel Eğitim 

kurumlarına geldiklerinde burada çocuklarını bekleyebilirler. 
 

 

Resim 2.5: Bekleme odası 

 

 Grup eğitim odası: Özel Eğitimde grup eğitimi yapılan yerdir. Grup 

eğitiminin ihtiyacını karĢılayacak büyüklükte olmalıdır. Grup eğitimi 

olan serbest zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, müzik, oyun, 

drama ve okuma yazmaya hazırlık çalıĢmalarının yapıldığı yerdir. Grup 

eğitimi odasında her çocuğa ne az 1,5 metre kare yer olmalıdır. Grup 

eğitiminde sınıf mevcudu en fazla 10 çocukla sınırlı olmalıdır. Birden 

fazla engeli olanlar için sınıf mevcudu 4’ten fazla olmamalıdır. Grup 

eğitim odası kıĢın bahçe imkânı sağlayacak Ģekilde geniĢ olmalıdır. Grup 

eğitim odaları, tuvalet ve lavabolara yakın yerde olmalıdır. 
 

 

Resim 2.6: Grup eğitim odası 
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 Gözlem odası: Grup odalarının yanında olmalıdır. Grup eğitimi odalarını 

görebilecek Ģekilde yapılan küçük odalardır. Gözlem odalarının içinden 

grup eğitim odası rahatlıkla görülebilmelidir. Grup eğitim odalarından 

gözlem odaları görülmemelidir. Özel Eğitimde engelli çocuğun ve bireyin 

geliĢimini gözlemleme amaçlı kullanılır. Gözlem odaları, okulda çalıĢan 

personelin çocukların geliĢimlerini izleyebilmeleri için hazırlanmıĢ olsa 

da zaman zaman veliler de çocuklarının eğitimlerini gözlemleyebilirler. 

Fakat bu gözlemleme her gün ve gün boyu sürmez. Bu uygulama, velilere 

belirli aralıklarla çocuklarının geliĢimleri ile bilgi vermek amaçlı yapılır.  
 

 Bireysel eğitim odası: Özel eğitimde bireysel eğitimin yapıldığı yerdir. 

Burada bir öğretmen ve bir engelli birey bulunur.  
 

 

Resim 2.7: Bireysel eğitim odası 

 

Tuvalet ve lavabolar: Tuvalet ve lavabolar, engellilere uygun boy ve 

geniĢlikte olmalıdır. Tekerlekli sandalye kullananlar için her katta biri 

bayanlar, diğeri erkekler için olmak üzere en az iki tuvalet bulunmalıdır. 

Öğretim alanlarından bu tuvaletlere kolaylıkla ulaĢılabilmeli; lavabolar, 

aynalar, tutunma barları, havlu ve sabunluklar kolayca kullanılabilecek 

Ģekilde yerleĢtirilmiĢ olmalıdır. Hijyenik ve kolay temizlenebilir 

malzemelerden yapılmalıdır. Tuvalet ve lavaboların zemininde su 

birikintisi oluĢmamalıdır. Eğitimcilerin ve çocukların tuvaletleri mutlaka 

ayrı ayrı olmalıdır. Yatılı Özel Eğitim Okullarında banyo veya duĢ 

kabinleri bulunur.  

 

Resim 2.8: Tuvalet ve lavabo 
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 Yemekhane ve mutfak: Yemekhane; gündüzlü okullarda büyüklüğüne 

göre mutfak veya yemekhane Ģeklinde bulunur. Yemek odası ya da 

yemekhane, mutfağa yakın, mümkünse ayrı olmalıdır. Mutfak 

çalıĢanlarının rahatça iĢ yapabilecekleri büyüklükte olmalıdır. Yemek 

odası, çocukların rahatça yemek yemelerini ve kahvaltı yapmalarını 

sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Mutfağın yanında soğuk depo olması 

yararlı olur. Mutfak, doğal olarak okulun en temiz yeri olmalıdır. 

Mutfakta haĢere ve böceklerin olmaması için önlemler alınmalıdır. 

Mutfağa görevli personel dıĢında kimse girip ve çıkmamalıdır.  

 

  

Resim 2.9: Yemekhane Resim 2.10: Mutfak 

 

 Yatakhane(yatılı eğitim veren merkezlerde):Bina içinde tuvalete ve 

lavabolara yakın olmalıdır. Isınma, aydınlatma ve havalandırması iyi 

olmalıdır. Sık sık yatak takımları değiĢtirilerek temizlik sağlanmalıdır.  

 

 Revir: Yatılı okullarda bulunur. HemĢire vardır. Revirde hemĢire kayıt 

odası ve gözlem odası bulunur. Ġlk yardımlar burada hemĢire tarafından 

ve varsa okul doktoru tarafından yapılır. 

 

 Fiziksel rehabilitasyonsalonu (Bedensel-zihinsel-görme engelliler): 

Bedensel ve zihinsel engellilere hizmet verebilecek geniĢlikteki 

salonlardır. Fiziksel rehabilitasyon salonlarında bedensel 

engellilerinkullanabileceği araç gereçlerde bulunmalıdır. Grup odasından 

daha geniĢ aydınlık ve ferah olmalıdır. Birkaç engelli çocuğun aynı anda 

araçları kullanarak rehabilitasyon almalarına olanak sağlamalıdır. Fiziksel 

rehabilitasyon salonlarında fizyoterapistler görev yapar. Fiziksel 

engelliler için hazırlanan salondur. Fiziksel geliĢim ve öz bakım 

becerilerinin geliĢmesi için kullanılan salondur.  
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Zihinsel engellilerin öz bakım becerileri ve fiziksel geliĢimleri için kullanılan odadır. 

Burada rehabilitasyon için fizyoterapist tarafından bire bir çalıĢma yapılmaktadır. Zihinsel 

engellilere hizmet veren Özel Eğitim Okullarında mutlaka bulunması gereken bir bölümdür. 

Salona göre daha küçük fakat rahat kullanım alanı olan yerlerdir. GeniĢliği araç ve gereçlerin 

rahatça kullanılabileceği Ģekilde olmalıdır. Bir hastane odası havasından uzak olmasına 

dikkat edilmelidir. Görme engelli öğrenciler duruĢ bozuklukları ve görme engelinin yanında 

her hangi bir bedensel yetersizliği de olabilir. Çocuğun geliĢimini desteklemek, 

rahatlamasını sağlamak, tik oluĢumunu engellemek ive ileriki dönemlerde sportif faaliyetleri 

desteklemek için olmalıdır.  
 

 

Resim 2.11: Fizyoterapi bölümü 

 

 Oyun salonu: Oyun odası zemininin ve duvarlarının straforlarla 

kaplanması (olası çarpmaları engellemek için), çocukların dolaĢtığı 

koridorlarda duvar takibi yaparak yürüdükleri için duvarda engelleyici 

herhangi bir çıkıntı olmaması gerekir veya tablo bulunmamalıdır. 

Çocuklar, okul içindeki merdivenlerin kenar korkuluklarının takibini 

yaparak çıktıklarındankatları belirleyici braille harfleriyle yazılmıĢ 

numaralandırma sistemi konulabilir.  
 

 

Resim 2.12: Oyun salonu 

  



 

18 

 Müzik odası: Görme engellilerde ses çok önemli faktördür. Müzikte 

farklı seslerin uyum içinde kiĢide yarattığı etkileĢimdir. Görme engelli 

birey küçük yaĢtan itibaren herhangi bir müzik aletini çalmayı ve ritim 

tutmayı öğrenirse hem kendini daha rahat ifade edecek hem de bu 

sosyalleĢmesini sağlayacaktır. Günlük yaĢam içinde çok farklı sesleri 

dinlemek zorunda kaldığı için müzikle beraber fark etme ve ayırt etme 

becerisini kazanmıĢ olur. Müzik duyguların en güzel dıĢa vurum Ģekli 

olduğu için görme engellilerde oluĢan olası jest ve mimiklerdeki donuk 

ifadeyi engellemiĢ oluruz.  
 

 

 

Resim 2.13: Müzik odası 

 

 Uygulama mutfakları: Öz bakım ve günlük yaĢam her çocuk için 

gereklidir. Özellikle de görme yetersizliğinden etkilenmiĢ bir çocuğun 

bağımsız olarak yaĢamını devam ettirebilmesi için küçük yaĢlardan 

itibaren kiĢisel bakım ve günlük hayatla ilgili deneyim kazanması gerekir. 

Bunun içinde uygulamaya önem verilir böyleceçocuğun uygulamayla 

olası kazaları ve becerileri yaĢayarak öğrenmesi hedeflenir.  
 

 

Resim 2.14: Uygulama mutfağı 
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 Odyoloji ünitesi (ĠĢitme engelliler):ĠĢitme engellilere hizmet verecek 

Özel Eğitim Kurumlarında bulunur. Odyolog burada çalıĢır. ĠĢitme 

cihazları, iĢitme araçları ve ölçüm araçları burada bulunur. Odyoloji 

ünitesi özel hazırlanmıĢ ses yalıtımı olan odalardır. 

 

 

Resim 2.15: Odyoloji ünitesi 

 

 Oyun salonu: Özel Eğitim Kurumlarında oyun oynanabilecek geniĢ 

alanlardır. Oyun salonları kıĢın oyun ihtiyacını karĢılayacak büyüklükte 

olmalıdır. Oyun salonu, engelli bireyin özrüne uygun olarak kendini rahat 

hissedebileceği ve grup hâlinde oyunlara yer verilebilen alandır. Grup 

oyunu oynandığı gibi serbest oyunlar da oynanabilir. Burada engelli 

bireyin hareket ihtiyacı ve oyun ihtiyacı karĢılanır. Oyun odasında her 

çocuk için en az 1,5 metre karelik yer olmalıdır. Oyun salonları drama, 

tiyatro çalıĢmaları için de kullanılır.  

 

 

Resim 2.16: Oyun salonu 

 
  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKnj9Pz-MgCFYJZGgodBbQPeQ&url=http://www.normalisgood.net/gymboree-okul-oncesi-egitime-farkli-bir-soluk/&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGJ8Zv0-MgCFcJAFAodmosBiQ&url=http://okuloncesi.okyanuskoleji.k12.tr/icerik/2135/gunesli-cicekler-grubujimnastik-esliginde-eglenme-zamani&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKnj9Pz-MgCFYJZGgodBbQPeQ&url=http://www.normalisgood.net/gymboree-okul-oncesi-egitime-farkli-bir-soluk/&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGJ8Zv0-MgCFcJAFAodmosBiQ&url=http://okuloncesi.okyanuskoleji.k12.tr/icerik/2135/gunesli-cicekler-grubujimnastik-esliginde-eglenme-zamani&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKnj9Pz-MgCFYJZGgodBbQPeQ&url=http://www.normalisgood.net/gymboree-okul-oncesi-egitime-farkli-bir-soluk/&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGJ8Zv0-MgCFcJAFAodmosBiQ&url=http://okuloncesi.okyanuskoleji.k12.tr/icerik/2135/gunesli-cicekler-grubujimnastik-esliginde-eglenme-zamani&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJKnj9Pz-MgCFYJZGgodBbQPeQ&url=http://www.normalisgood.net/gymboree-okul-oncesi-egitime-farkli-bir-soluk/&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOGJ8Zv0-MgCFcJAFAodmosBiQ&url=http://okuloncesi.okyanuskoleji.k12.tr/icerik/2135/gunesli-cicekler-grubujimnastik-esliginde-eglenme-zamani&psig=AFQjCNE39ETbyBgHXh57QnRFiuaWoMF_UQ&ust=1446799857552429


 

20 

 Bilim ve Sanat Merkezi ( Üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar ): Temel 

eğitim ve ortaöğretim çağındaki üstün yetenekli öğrencilerin bireysel 

yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst 

düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmıĢ olan bağımsız özel 

eğitim kurumudur.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resim 2.17: Bilim-sanat merkezi 

 

 Bilim etkinlikleri birimi(üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar):Bilim 

etkinlikleri birimi, bir ana eğitim birimidir. Bu birimde; fen bilimleri, 

matematik, sosyal bilimler vb. bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği 

olduğu belirlenen üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel 

yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst 

düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır. 

 

 

Resim 2.18: Bilim etkinliği 
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 Sanat ve spor etkinlikleri birimi (Üstün zekâlı ve yetenekli 

çocuklar):Bir ana eğitim birimidir. Bu birimde; resim, grafik, 

fotoğrafçılık, sinema, seramik, heykel, hat, vitray, ebru, bale gibi görsel; 

müzik, tiyatro, drama, edebiyat gibi sözel ve iĢitsel alanlarda 

kapasitelerini geliĢtirir. Güzel sanat ve spor dallarında özel ilgi ve 

yeteneği olduğu belirlenen üstün yetenekli çocukların ve öğrencilerin 

bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek 

en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak etkinlikleri uygulama imkânı 

sağlanır.  

 

 Destek etkinlikleri birimi: Türkçeyi doğru ve güzel konuĢmak-yazmak 

için bilgisayar, yabancı dil, satranç, çevreyi koruma, sağlık bilgisi, kiĢiler 

arası iletiĢim vb. alanlarda öğrencileri eğitir.  

 

 Bahçe: Binanın arkasında, gürültüden ve yoldan uzak olması en idealidir. 

Bahçeye çıkıĢlar binadan doğrudan olmalıdır. Bahçede oyun imkânı 

yanında doğa ve hayvan sevgisini aĢılayacak bölümler olmalıdır. Özel 

eğitim kurumlarında hayvan beslenebilen bölümler ve sebze 

yetiĢtirebilecek alanlar en idealleridir. Bahçede çocuklar için oyun 

sahaları ve araçları bulunmalıdır. Çocukların suyla temasını 

sağlayabilmek için belli aralıklarla çeĢme olmalıdır. Otistik çocuklara 

eğitim verilen yerlerde suyla terapi için bahçede mutlaka çeĢme 

bulundurulmalıdır. Özel Eğitimde bahçe, binanın iki katı büyüklükte 

olmalıdır. Bahçe okulun çıkıĢına yakın yerde değil daha güvenli bir yerde 

olmalıdır. Bahçede çocukların okul dıĢına çıkmalarını önleyecek nitelikte 

korunaklar bulunmalıdır. 

 

 

Resim 2.19: Bahçe 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
Özel eğitim kurumunun fiziksel özellikleri ve bölümleri ile ilgili rapor hazırlayarak 

arkadaĢlarınızasunum yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Özel eğitim kurumlarından bir 

tanesini seçerek kurumun fiziksel 

özelliklerini ve bölümlerini araĢtırınız. 

 DeğiĢik kaynak kitaplardan ve Yerel 

Ağ’dan (Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz. 

 AraĢtırmanızdan elde ettiğiniz 

verileri toplayınız. 

 DeğiĢik kaynak kitaplardan ve Yerel 

Ağ’dan (Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz. 

 Topladığınız verilerle özel eğitim 

kurumunun fiziksel özelliklerini ve 

bölümlerini anlatan raporhazırlayınız. 

 Rapor hazırlarken notlarınızdan 

yararlanabilirsiniz. 

 Hazırladığınız raporu arkadaĢlarınıza 

sunum yaparak paylaĢınız. 

 Sunumunuzu yaparken akıcı bir Türkçe 

kulanınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (  ) GeniĢ bir bahçeye sahip olmalı ve bahçenin mümkünse binanın ön tarafında 

olmasına dikkat edilmelidir. 

2. (   )Özel eğitim binasının yapı özelliğini belirlerken iklim ve çevre Ģartlarını dikkate 

almaya gerek yoktur. 

3. (   )Özel eğitim kurumlarında grup oyun odasına gerek yoktur. 

4. (  ) Tekerlekli sandalye kullananlar için her katta biri bayan, diğeri erkek için iki 

tuvalet bulunmalıdır. 

5. (  )Odyoloji ünitesi iĢitme engellilere hizmet verecek Özel Eğitim Kurumlarında 

bulunur. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. ( )………………………………………………….. Bu birimde; resim, grafik, 

fotoğrafçılık, sinema, seramik, heykel, hat, vitray, ebru, bale gibi görsel; müzik, 

tiyatro, drama, edebiyat gibi sözel ve iĢitsel; alanlarda kapasitelerini geliĢtirir. 

7. (    )Odyoloji ünitesi özel hazırlanmıĢ ……………………olan odalardır. 

8. ( )Bilim ve sanat merkezi temel eğitim ve ortaöğretim çağındaki 

…………………………öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve 

kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmıĢ 

olan bağımsız Özel Eğitim kurumudur.  

9. ……………………………………bir ana eğitim birimi olup bu birimde; fen bilimleri, 

matematik, sosyal bilimler ve benzeri bilim dallarında özel ilgi ve yeteneği olduğu 

belirlenen üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında 

olmalarını ve kapasitelerini geliĢtirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak 

etkinlikleri uygulama imkânı sağlanır.  

10. …………………………………Türkçeyi doğru ve güzel konuĢma-yazma, bilgisayar, 

yabancı dil, satranç, çevreyi koruma, sağlık bilgisi, kiĢiler arası iletiĢim vb. öğrencileri 

eğitir.  

 

 

DEĞERLENDĠRME  

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 
 

 
 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında Özel Eğitim Kurumlarında karĢılaĢılabilecek olası tehlike ve kazalara karĢı 

alınabilecek tedbirleri kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Eğitim ortamlarında karĢılaĢılabilecek olası tehlike ve kazalara karĢı 

yapılabilecek düzenlemeleri araĢtırınız.  

 AraĢtırmalarınızı sınıf ortamında paylaĢınız.  

 

3. ÖZEL EĞĠTĠM ORTAMLARINDA 

KARġILAġILABĠLECEK OLASI TEHLĠKE 

VE KAZALAR 
 

Kaza, çocuğun sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek 

dengesinin bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına hatta ölümüne neden olurken 

aileye ve topluma da ağır maddi yük getirmektedir. Kaza oluĢumunda güvensiz çevre 

koĢulları, güvensiz davranıĢlar önemli rol oynamaktadır. Okullarda etkili öğrenmenin 

gerçekleĢtirilmesi ve öğrencilerin kendi potansiyellerini geliĢtirebilmeleri için okulun 

öğrenci ve öğretmenler açısından güvenli bir yer olması gerekir. Okulun fiziki ve sosyal 

ortamlarından kaynaklanan sorunlar, öğrenci güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.  

 

Özel Eğitim çocuklarının kaza geçirmeleri çevre (fiziki ortam) ve çocuğun kendi 

davranıĢlarından kaynaklanmaktadır.  

 

Ġstatistiklere göre Özel Eğitim Kurumlarında meydana gelen kazaların büyük 

çoğunluğu aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 Fiziksel yaralanmalar  

 Elektrik çarpmaları  

 Zehirlenme 

 BulaĢıcı hastalık 

 Boğulma 

 
Bu riskler elbette anaokullarına özgü olmayıp yaĢadığımız her ortamda karĢı karĢıya 

olduğumuz tehlikelerdir. 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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3.1.Eğitim Ortamlarında KarĢılaĢılabilecek Olası Tehlike ve 

Kazaları Önlemeye Yönelik Düzenlemeler 
 

 Kapılar ve koridorlar, tekerlekli sandalyelerin rahatlıkla geçebileceği geniĢlikte 

olmalıdır. 

 Fiziksel engelliler kapıyı tekerlekli sandalye ve yürüteçlerle itmek 

mecburiyetinde olduklarından kapı üzerinde çarpma yüksekliğinde koruyucu 

plaka olması gerekmektedir. 

 Fiziksel özürlülerin bulunduğu mekânlarda eĢik yapılmaması yapılması 

zorunluysa eĢiklerin tekerlekli sandalyenin de rahatlıkla geçebileceği ve yerden 

15 mm’den yüksekte olması gerekmektedir. Kapı kulplarının rahatça 

tutulabilecek biçimde tasarlanması ve kapı önlerine konulacak paspasların sert 

tipte hemzemin olması özürlü kiĢilerin baĢına gelebilecek pek çok tatsızlığı 

ortadan kaldıracaktır.  

 Sınıf ortamları tekerlekli sandalye kullananların manevralarına imkân verecek 

Ģekilde düzenlemelidir. 

 Performansı kısıtlı öğrencilerin sınıfları mümkün olduğu kadar giriĢ katta ve 

sınıf içindeki yerleri kapıya yakın rahatça girip çıkabileceği bir yerde olmalıdır. 

 Tüm mobilyalar yuvarlak hatlı olmalı,sivri köĢeli olmamalıdır. 

 Park yerleri çocukların araçlarıyla girip çıkabilecekleri derecede geniĢ alanlara 

sahip olmalıdır. 

 Alanlardaki meyiller tekerlekli sandalye kullananların, yürüyebilen fakat 

muntazam adım atamayan çocuk ve yetiĢkinlerin durumuna uygun olmalıdır. 

Yürüyebilecek durumda olan kiĢilerin hepsi rampalarla baĢa çıkamayacağından 

bu alanlarda hem rampa hem de basamak bulunmalıdır. 

 Meyilli yerlerde gerektiğinde tırabzan olmalıdır. 

 YürüyüĢ yerleri kaygan olmayan bir yüzeye sahip olmalı, köĢeler görülebilir ve 

hissedilebilir bir biçimde yapılmalıdır. 

 YürüyüĢ yerleri (görülebilme açısından) diğer araç yollarından ayırt 

edilebilecek Ģekilde olmalıdır. 

 YürüyüĢ yerlerinde bulunan su ızgaraları bastonların takılmayacağı Ģekilde 

kapatılmıĢ olmalıdır. 

 KarĢıdan karĢıya geçilecek noktalarda alçak kaldırım taĢları bulunmalıdır. 

 Yol üzerinde görme engelli kiĢilere zarar verecek türden herhangi bir engel 

bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

 DıĢarıdaki oyun alanlarının birinden diğerine ve bu alanlardan okul binalarına 

geçiĢler kolaylaĢtırılmıĢ olmalıdır. 

 Binaların iç ve dıĢ duvarlarında kapıların kesiĢtiği köĢeler yuvarlak hatlı 

olmalıdır. 

 Duvar yüzeyleri pürüzsüz olmalı, geçitlerde sivri çıkıntılar bulunmamalıdır.  

 EĢik ve paspaslar yer ile aynı seviyede olmalıdır. 

 Binanın tek katlı olması birçok anlamda kolaylık sağlayacaktır. 

 GiriĢten itibaren bina içi ve okul bölümleri, gelenlerin yollarını rahatlıkla 

kullanabilecekleri Ģekilde tabelalarla donatılmıĢ olmalıdır. 
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 Okul içi ve dıĢı geniĢ bir alana sahipise bölümlere ayrılmalı ve bu bölümler, 

farklı çağrıĢımlara sebep olmayacak Ģekilde isimlendirilmelidir. 

 Az görenler için her basamağın ön kenarında farklı renkler kullanılmalıdır. 

 

3.2.Basit Kazalara Yönelik Yapılabilecek Ġlk Yardım Uygulamaları 

 
Vücudun herhangi bir yerine darbe isabet ettiği zaman veya düĢme sonucunda ezilme, 

çıkık ve burkulma gibi fiziksel yaralanmalar görülebilir. Bu durumda darbe alan bölgelerde 

ĢiĢme ve morarma görülür. ġiĢme ve morarmayı en aza indirgemek için havluya sarılmıĢ buz 

torbası konur. Gerekli tetkiklerin yapılması için çocuk derhal doktora götürülmelidir. 

 

Basit kesiklerde yaranın üzeri mikropsuz bir pansuman veya temiz bir bezle kapatılır. 

Hafif basınç yapacak Ģekilde sarılır.  

 

Darbe sonucu karĢılaĢılan burun kanamalarında Ģunlar yapılabilir: 

 

 Burun kanatları iki parmak arasına alınıp 8-10 dakika sıkıca tutulmalıdır. Bu 

uygulama, burnun aĢağı ön kısmından olan kanamalarda etkilidir.  

 Çocuk baĢı arkaya eğilmiĢ dik bir Ģekilde oturtulmalıdır. 

 Burun köküne ve boyun bölgesine bir beze sarılmıĢ buz tatbik edilmesi faydalı 

olabilir.  

 Kanama durmuyorsa doktora götürülmelidir.  

 

3.3. Elektrik Çarpmaları ve Basit Ġlkyardım Uygulamaları 
 

Elektrik çarpması kurumdaki prizler ve elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik 

kaçakları durumlarında ortaya çıkabilir. Bu durumda elektrik akımı Ģalterden kesilmelidir; bu 

yapılamıyorsa çocuğun çıplak kablo ile teması iletken olmayan bir cisim kullanılarak 

kesilmelidir. Derhal doktora götürülmelidir.  

 

3.4. Zehirlenme ve Basit Ġlkyardım Uygulamaları 
 

Ġlaç, besin, yemek zehirlenmelerinde zehrin sindirim sisteminden emiliminin 

yavaĢlaması için çocuklara süt, yumurta akı, niĢasta solüsyonu ve su gibi Ģeyler içirilmelidir. 

Hastanın boğazına parmak sokularak kusturulmaya çalıĢılmalıdır. Gerekli tedavinin 

uygulanması için doktora götürülmelidir. 

 

3.5. BulaĢıcı Hastalık ve Basit Ġlkyardım Uygulamaları 
 

Çocukta bulaĢıcı hastalık belirtileri eğitimci tarafından gözlenmiĢse derhal aileye 

haber verilmelidir. Aileye gözlenen belirtiler teĢhis konulmadan açıklanmalıdır. Hastalığın 

diğer çocuklara bulaĢmaması ve bulaĢıcı hastalık belirtisi görülen çocuğun sağlığının 

korunması için okuldan uzaklaĢtırılmasında fayda vardır. 
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3.6. Boğulma ve Basit Ġlkyardım Uygulamaları 
 

YaĢamın devam edebilmesi için her solunum hareketi ile üst solunum yollarından 

akciğerin en uç noktalarına kadar oksijen taĢınır. Bu dolaĢımı engelleyen her türlü etken, 

boğulmaya neden olur. Üst solunum yollarının muhtelif nedenlerle tıkanması akciğerlere 

oksijenin gitmemesine; dolaĢımda, dolayısıyla hayati merkezlerde iĢlev bozukluğuna ve 

ölüme sebep olur. Boğulma nedenleri arasında; üst solunum yollarını tıkayan her türlü cisim, 

iri bir lokma, çekirdek (erik, üzüm, kayısı, fındık, fıstık vb.), küçük oyuncak parçaları (bilye, 

balon vb.), içecekler,ani alerjik reaksiyonlar sayılabilir. Çocuklarda boğulma risklerine karĢı 

eğitimcinin çok dikkatli olması gerekir. Boğulma durumunda; karakteristik olarak iki eli 

boyunda çapraz kavuĢturma, yüz ve dudaklarda morarma, aĢırı hava açlığı görüntüsü, 

bilinçsiz olma hâli gibi belirtiler görülür.  

 

 Boğulmalara karĢı yapılması gerekenler  

 

Solunum yoluna kaçan yabancı cisimlerin solunum yolunu tıkaması hâlinde Heimlich 

Manevrası uygulayınız.  

 

 Heimlich Manevrası  

o Çocuğun arkasına geçerek sol elinizi yumruk yaparak tam göbek 

üstüne koyunuz.  

o Sağ elinizle sol el bileğinizi sıkıca tutarak aniden, sertçe kendinize 

doğru çekiniz.  

 

 Bebeklerde Heimlich Manevrası  

o Bebeği sağ kolunuzun üstüne yüzükoyun yatırın ve baĢı aĢağıya 

yönlendirin sonra sırtının tam ortasına peĢ peĢe 5 kez vurunuz. 

o Bilinç kaybı olan hastanın ağız içini iĢaret parmağınızla temizleyin 

ve hastayı sırtüstü yatırınız.  

 

 

Resim 3.1: Heimlich Manevrası 
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ETKĠNLĠK 1: 
 

Bütün öğrencilerin Özel Eğitim ortamlarında karĢılaĢılabilecek olası tehlike ve 

kazalara karĢı yapılabilecek düzenlemeleri ile ilgili sunum hazırlar. 
 

Amaç  Öğrenciye özel eğitim ortamlarında karĢılaĢılabilecek 

olası tehlike ve kazalara karĢı yapılabilecek düzenlemelerlee 

ilgili sunum hazırlamak ve sunum hazırlama becerisi 

kazandırmak. 

Yer  Derslik, atölye vb. 

Etkinlikte Kullanılacak 

Eğitim Yardımcı 

Malzemeleri 

 Elde edilecek doküman, belge, broĢür, fotoğraf vb. 

Faaliyet  Öğrenci Özel Eğitim ortamlarında karĢılaĢılabilecek 

olası tehlike ve kazalara karĢı yapılabilecek düzenlemeleri 

ile ilgili sunum hazırlar. 
 

3.7.Özel Eğitim Ortamlarında Kullanılan Oyuncak ve Materyalleri 

Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmıĢ eğitsel 

materyaller çocuklara somut ve yaĢantıya dayalı öğrenme fırsatları sunar. 
 

Çocukların geliĢiminde bu kadar büyük öneme sahip oyuncak ve materyaller sağlık ve 

güvenlik açısından da önem taĢımaktadır. ĠĢitme, dokunma, görme duyularını uyaran ve öz 

bakım becerilerini geliĢtiren oyuncaklar hazırlanmalıdır. Buradan yola çıkarak çocuklar için 

hazırlanacak oyuncak ve materyallerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.  
 

Bunlar:  

 Oyuncak ve materyal yapımında kullanılacak malzeme sağlık açısından 

tehlike oluĢturmamalıdır (Kimyasal madde-boya içermeyen vb.). 

 Oyuncak ve materyal yapımda kullanılan kumaĢ ve benzeri tüylü, pullu, 

boncuklu malzemeler çocukta alerjen durum oluĢturmayacak türden 

olmalıdır.  

 Özellikle küçük yaĢ çocukları için hazırlanacak materyallerin küçük, 

çıkarılabilir ve yumuĢak parçalardan oluĢmamasına dikkat edilmelidir 

(Bu tür cisimler çocuğun boğazına kaçma veya burnuna, kulağına sokma 

vb.). 

 Oyuncak ve materyaller hazırlanırken sivri uçlu veya kesici türden 

olmamalıdır (fiziksel yaralanmalara sebebiyet vermemek açısından). 

 Hazırlanacak oyuncak ve materyallerin kolay temizlenebilir, yıkanabilir 

olmasına dikkat edilmelidir.  

 Oyuncak ve materyalleri hazırlanırken (düğme, boncuk vb.) 

malzemelerin sağlam dikiĢler ile sabitlenmesine özen gösterilmelidir. 

 Özel Eğitim yetersizlik gruplarının özelliklerine uygun oyuncak 

hazırlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Özel eğitim kurumlarında oluĢabilecek kazalara karĢı basit ilk yardım uygulamalarını 

okuyunuz. Bu bilgileri kullanarak afiĢ hazırlayınız. Hazırlanan afiĢi bölüm panosuna asınız.  
 

ĠĢlem Basamakları  Öneriler  

 Özel eğitim kurumlarında olu-

Ģabilecek kazalara karĢı basit ilk yardım 

uygulamalarını okuyunuz. 

 

 Notlarınızı dikkatlice okumalısınız. 

 

 AfiĢ hazırlarken kullanılacağınız 

malzemeyi araĢtırınız. 

 

 AraĢtırmanızda modülün arkasındaki 

kaynaklardan ve Yerel Ağ’dan 

(Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz. 

 

 AfiĢi hazırlayınız. 

 

 AfiĢi hazırlarken özenli ve titiz 

davranınız. 

 

 AfiĢi bölüm panosuna asarak 

arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 AfiĢi herkesin rahatlıkla görebileceği 

Ģekilde asınız. 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (  )Kaza, çocuğun sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek 

dengesinin bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına hatta ölümüne neden olurken 

aileye ve topluma da ağır maddi yük getirmektedir. 

2. (  )Sınıf ortamları tekerlekli sandalye kullananların manevralarına imkân verecek 

Ģekilde düzenlenmelidir. 

3. (  )YürüyüĢ yerleri görsel olarak ve hissedilebilme açısından araç yollarından ayırt 

edilebilmelidir. 

4. (  ) Az görenler için her basamağın ön kenarında farklı renkler kullanılmamalıdır. 

5. (  )EĢik ve paspaslar yer ile aynı seviyede olmasına gerek yoktur. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Elektrik çarpması kurumdaki …………….ve elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik 

kaçakları durumlarında ortaya çıkabilir.  

7. Zehirlenme ve basit ilk yardım uygulamalarında hastanın ………..parmak sokularak 

kusturulmaya çalıĢılmalıdır.  

8. Etkin ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, farklı amaçlara yönelik yapılmıĢ eğitsel 

materyaller çocuklara ……………ve…………………öğrenme fırsatları sunar.  

9. Oyuncak ve materyaller hazırlanırken ……………….veya kesici türden olmamalıdır 

(fiziksel yaralanmalara sebebiyet vermemek açısından). 

10. Oyuncak ve materyal yapımında kullanılacak malzeme sağlık açısından 

…………….oluĢturmamalıdır. 

 
DEĞERLENDĠRME  

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 
 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4 

 

 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında Özel Eğitim Kurumlarının önemini kavrayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan Özel Eğitim Kurumlarında çalıĢan personeli ve özelliklerini 

engel grubuna göre inceleyiniz. Gözlemlerinizi bilgisayar ortamında sunum 

oluĢturacak Ģekilde bir rapor hâline getiriniz. 

 Kurumlarda farklı özür gruplarındaki çocukların davranıĢlarını gözlemleyiniz.  

 Kurumlarda çalıĢan personel davranıĢlarını gözlemleyiniz.  

 Gözlemlerinizi rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza 

sunarak paylaĢınız.  

 

4. ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARINDA 

PERSONEL 
 

4.1. Rehabilitasyon Eğitim Merkezlerinde ÇalıĢan Personel 
 

Özel Eğitim Kurumlarında fiziksel koĢulların fonksiyonel olarak kullanılabilir hâle 

gelmesi personel ile sağlanır. ĠĢleyiĢ ve eğitimde özel eğitim öğretmeni dıĢında pek çok 

çalıĢan personel vardır. Eğitimde baĢarının sağlanmasında personele büyük görevler düĢer. 

Özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgilenen personelin eğitimi, geliĢtirilmesi, okul geliĢim 

planının bir parçası olmalıdır.  

 

4.2. Sorumlu Müdür 
 

Okulun yönetiminden sorumlu kiĢidir. Özel Eğitim Kurumunun tüm çalıĢanlarından 

ve geliĢimlerinden sorumludur. Okul etkinliklerinin ana hedefe ulaĢması; yöneticinin bilgi, 

deneyim ve sağduyusu ile beslenen otoritesiyle elde edilir. Sorumlu müdür; bu alanda 

yükseköğrenim görmüĢ, yeniliklere açık, uygar ve demokratik deneyimli ve gerekli bilgi 

birikimine sahip olmalıdır.  

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Müdürün görevleri Ģunlardır:  

 

 Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çalıĢmayı benimsemiĢ olup bu 

doğrultuda çalıĢmalıdır.  

 Ruh ve beden sağlığı yerinde olmalı, alanında gerekli akademik kariyere sahip 

olmalıdır.  

 Konusu ile ilgili bilgileri çalıĢanlarına aktarabilmeli; bilgili, kültürlü, çevresine 

karĢı güvenilir, hoĢgörülü, demokratik ve eleĢtiriye açık olmalıdır.  

 Yetkilerinin ve sorumluluklarının bilincinde olup çalıĢanlarına karĢı saygı 

duymalıdır.  

 Eğitim ve konusu ile ilgili geliĢmeleri, yayınları yakından izlemeli; yeniliklere 

açık olup çalıĢanlarına örnek olmalıdır.  

 Okul personeli ve diğer yöneticilerle iyi iletiĢim kurabilmeli, öğretmenlerin ve 

diğer çalıĢanların gereksinimlerini anlayıp değerlendirebilmelidir.  

 Özel Eğitim öğrencilerinin bireysel özellik ve ihtiyaçlarına uygun bir ortamın 

yaratılmasını sağlamalıdır.  

 Personelin sorunlarına anlayıĢ ile yaklaĢmalı, çözüm bulmalı, herkesin görevini 

severek yapabilmesi için mutlu, rahat ve özgür ortam hazırlamalıdır.  

 Okulda uygulanacak olan plan ve programın uygulanmasında rehberlik etmeli, 

gerekli denetimleri yapmalı ve gerekli düzeltmeler yapmalıdır.  

 Özel Eğitim Kurumunda iyi bir eğitimin verilmesi için gerekli materyalin 

sağlanmasında harcamalardan kaçınmamalı, aynı zamanda tutumlu da olmalıdır.  

 Günlük çalıĢmaların düzenli ve zamanında yapılması, plan ve programların 

uygulanabilmesi için tüm personelin birbirini destekleyici biçimde çalıĢmasını 

sağlayabilmelidir.  

 Okulun daha iyi çalıĢması için belirli aralıklarla okulun iĢleyiĢi ve öğrencilerle 

ilgili toplantılar düzenlemelidir.  

 Okul aile iĢbirliğinin sağlıklı yürüyebilmesi için gerekli ortamı 

sağlayabilmelidir.  

 Her konuda dikkatli ve uyanık olup davranıĢ biçimi ile çalıĢanlara ve 

öğrencilere örnek teĢkil etmelidir.  

 

4.3. Büro Görevlisi 
 

Okulda resmî iĢlemlerin yürütülebilmesi için görev yapan kiĢiye denir. Okulun kayıt 

iĢlemlerini, yazıĢmalarını, mutemetlik iĢlerini yürütüp bunları dosyalayıp düzenleyen kiĢidir.  

 

Büro görevlisinin görevleri Ģunlardır:  

 

 Müdür veya müdür yardımcıları tarafından kendisine verilen yazıĢmaları 

yürütür.  

 Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri tutar. YazıĢmaların asıl veya 

örneklerini dosyalayarak saklar ve gerekenlere cevap hazırlar.  

 Kendisine teslim edilen gizli ya da Ģahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde 

saklanmasından sorumludur.  
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 Okulda görevli personelin özlük dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değiĢikleri 

iĢler.  

 Okulun arĢiv iĢlerini düzenler.  

 Kurum personeline ait aylık, ücret, sosyal yardım, yolluk, sağlık, vergi iadesi 

vb. özlük haklarının zamanında ödenmesini sağlar, bunlarla ilgili belgeleri 

dosyalayarak saklar.  

 Okulla ilgili mali iĢleri izler, gerekli iĢ ve iĢlemleri yapar ve bunlarla ilgili yazı, 

belge, defter ve dosyaları düzenleyerek saklar.  

 Büro iĢleri ile ilgili olarak okul yönetimince kendisine verilen diğer görevleri 

yapar.  

 

4.4.Çocuk GeliĢimi ve Eğitimcisinin Görevleri 
 

 Engelli bireyleri fiziksel ve diğer geliĢim alanları bakımından inceler, yaĢ 

düzeylerine uygun geliĢimlerini değerlendirir.  

 Bireylerin geliĢim özelliklerine göre bireysel eğitim programlarını hazırlar, 

eğitsel terapi çalıĢmalarına katılır, geliĢimi değerlendirme yönünden destek olur.  

 Bireyin geliĢimini ve eğitimini izler, beklenen geliĢimi gösteremeyen çocuklar 

için ilgili meslek elemanlarıyla iĢ birliği yapar.  

 Alanı ile ilgili konularda ailelere ve öğretmenlere rehberlik eder. Çocuk geliĢimi 

ve eğitimi ile ilgili broĢür, kitapçık hazırlama çalıĢmalarına katılır.  

 ÇeĢitli geliĢim ölçeklerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarına katılır.  

 Alanıyla ilgili araĢtırma ve inceleme yapar, geliĢmeleri izler, bunlardan 

görevlerinde yararlanır.  

 Kurumdaki diğer meslek elemanlarıyla ekip çalıĢması yapar ve görevlerine 

iliĢkin kayıtları usulüne uygun Ģekilde tutar.  

 Aile eğitimi, rehberliği ve danıĢmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda 

yer alır, uygulamaya katılır.  

 Personelin Hizmet Ġçi Eğitim Programlarını alanı ile ilgili konular açısından 

hazırlama ve uygulamada görev alır.  

 Tam gün hizmet verilen rehabilitasyon eğitim merkezlerinde menünün 

hazırlanmasında görev alır.  

 Kurum müdürünün vereceği, hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. 

 

4.5. Özel Eğitim Öğretmeni 

 
Özel Eğitim öğretmeni, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ve sosyal 

gereksinimlerini giderebilmek amacıyla özel eğitim kurumlarında öğretmen ihtiyacının 

karĢılanması için lisans seviyesinde özel eğitim öğretmeni yetiĢtiren yükseköğrenim 

programını tamamlar. Özel Eğitim öğretmeni, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve yöntemleri 

ile Özel Eğitim gerektiren bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, geliĢim özelliklerine 

uygun ortamlarda çalıĢan kiĢilerdir. 
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Özel Eğitim öğretmenin görevleri:  

 

 Öğrencilerin ve engelli bireylerin eğitim performanslarını ve gerçekleĢtirmeleri 

gereken amaçları dikkate alarak BireyselleĢtirilmiĢ ve Grup Eğitim 

Programlarının hazırlanmasına katılır ve bunu uygular.  

 Bu programların uygulanabilmesi için uygun fiziki ortam ile araç gereç 

gereksinimini belirler ve yönetime iletir.  

 Engelli bireylerin eğitsel ve mesleki yönlendirilmelerinde engel türü ve 

özelliklerine uygun kararlar alınabilmesi için diğer alan uzmanlarıyla iĢ birliği 

yapar.  

 Ailenin ve yakın çevresinin öğrencinin geliĢim sürecinde aktif rol almasını 

sağlamak için veli ile iĢ birliği yapar, aile eğitim etkinlikleri düzenler, ailenin 

eğitim etkinliklerine aktif katılımı için yönlendirmeleri yapar, özür grubunu göz 

önünde tutarak aileler neleri nasıl yapacağı konusunda eğitim hizmetleri sunar. 

Okuldaki eğitim etkinliklerinin evde de sürdürülmesi için ailenin 

uygulayabileceği eğitim etkinlikleri düzenler.  

 Engelli bireylerin ve öğrencilerinin bireyselleĢtirilmiĢ ve grup eğitim 

programlarının amaçlarının gerçekleĢme düzeyini kaydeder.  

 Sorumlu müdürün vereceği diğer görevleri de yapar.  

 

4.6. Sınıf Öğretmeni 

 
Kendilerine verilen sınıfın veya Ģubenin derslerini programda belirtilen esaslara göre 

planlayan, okutan, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapan, ders dıĢında okulun eğitim-

öğretim ve sosyal etkinliklerine katılan bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde 

belirtilen görevleri yerine getiren kiĢidir. 

 

Zihinsel engellilere hizmet verilen rehabilitasyon eğitim merkezlerinde sınıf öğretmeni 

yerine rehber öğretmen de çalıĢabilir.  

 

Sınıf öğretmenin görevleri Ģunlardır:  

 

 Eğitim-öğretim hizmetlerini, grubundaki öğrencilerin bireysel geliĢimini, eğitim 

performansını ve ihtiyaçlarını ilgi ve isteklerini dikkate alarak planlamak ve 

yürütmek,  

 BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programları, GeliĢim Ölçekleri ile Ölçme ve 

Değerlendirme araçlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında BEP geliĢtirme 

birimi ile iĢ birliği yapmak,  

 BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programlarını uygulamak ve değerlendirmek,  

 Öğrencilerin eğitim performansları ve yetersizlik türünü dikkate alarak gerekli 

öğretim materyallerini hazırlamak ve/veya temin etmek,  

 Öğrencilere Destek Eğitim Hizmeti sağlanması ve eğitim performansları 

doğrultusunda baĢka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde rehberlik ve 

psikolojik danıĢma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliĢtirme birimiyle 

iĢ birliği yapmak,  
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 Öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda bire bir eğitim 

yapmak,  

 Grubundaki öğrencilerin her türlü istek ve gereksinimleri, eğitim ve öğretimleri, 

psikolojik özellikleri ve geliĢimleri ile yakından ilgilenmek,  

 Grubundaki öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve kültürel geliĢimlerini 

destekleyici etkinlikler düzenlemek, etkinliklere rehberlik etmek ve 

öğrencilerini bu etkinliklere yönlendirmek,  

 Grubundaki öğrencilerin serbest zamanlarında yaratıcılık, moral ve estetik 

açıdan geliĢmelerini sağlamak üzere verimli etkinlikler düzenler veya 

öğrencilerini bu etkinliklere yönlendirir. Öğrencilerin fiziksel, zihinsel, sosyal 

ve kültürel geliĢimlerini destekleyici etkinliklerin düzenlenmesinde rehberlik 

etmek,  

 Rehberlik ve psikolojik danıĢma servisi ile iĢ birliği yapmaktır. 

 

Odyolog:Odyolog, üniversitelerin odyoloji alanında öğrenim görerek “Odyolog veya 

Eğitim Odyoloğu” unvanı alan kiĢilerdir.  

 

Odyolog ve Eğitim Odyoloğunun görevleri Ģunlardır:  

 

 ĠĢitme, konuĢma, lisan ve ses bozukluğu olan bireyleri tanılar, değerlendirir, 

program hazırlar ve uygular.  

 ĠĢitme, konuĢma, lisan ve ses bozukluğu olan bireylerin geliĢimlerini takip 

ederek kaydeder.  

 Aile eğitimi, rehberliği ve danıĢmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda 

yer alır, uygulamaya katılır.  

 Personelin Hizmet Ġçi Eğitim Programlarını alanı ile ilgili konular açısından 

hazırlar ve uygulamada görev alır.  

 

4.7. Psikolog 

 
Kurum müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar. Psikolog; 

üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almıĢ veya “Psikolog” unvanı alan atipik ve 

uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kiĢilerdir.  

 

Otistik bireylere hizmet verilen Rehabilitasyon Eğitim Merkezlerinde psikolog yerine 

rehber öğretmende çalıĢabilir.  

 

Psikologun görevleri Ģunlardır:  

 

 Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya engelleri bakımından 

incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalıĢması yapar.  

 Bu çalıĢmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, yöntem ve teknikleri 

kullanır ve bunların sonuçlarını değerlendirir.  

 Bireylere kendi alanı ile ilgili olan psikolojik yardımları verir, gerekli terapi 

çalıĢmalarını yürütür.  
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 Gerektiğinde bireylere çevrede psikolojik yardım veren baĢka kurum ve 

kuruluĢlara yönlendirir.  

 Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araĢtırmalar yapar veya yapılanlara katılır. 

Sonuçları, önerileriyle birlikte ilgililere iletir.  

 Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel geliĢmeleri izler, 

uygulamalarında bunlardan yararlanır.  

 Kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalıĢması yapar ve görevlerine iliĢkin 

gerekli kayıtları usulüne uygun Ģekilde tutar.  

 Aile eğitimi, rehberliği ve danıĢmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda 

yer alır, uygulamaya katılır.  

 Aileye çocuğunu tanıma, anlama, iletiĢim becerilerini geliĢtirmelerine ve ailenin 

çocuğunun özründen dolayı yaĢadığı duygusal sorunların çözümünde destek 

olmak ve çocuklarının özrünü kabullenme sürecinde yardımcı olur. Bu aileler 

engelli çocukları olması nedeniyle eĢler ve çocuklar arasında birçok sorunlar 

yaĢamaktadır. Aileye danıĢmanlık hizmetleri verebilir.  

 Personelin Hizmet Ġçi Eğitim Programlarını alanı ile ilgili konular açısından 

hazırlama ve uygulamada görev alır.  
 

4.8. Fizyoterapist 
 

Sağlıklı kiĢilerde özel egzersiz ve rehabilitasyon programları ile fiziksel uyumu artırır. 

Hastalık ve sakatlıkları önleme ile yaralanma, hastalık, doğuĢtan gelen engel, hareket sistemi 

bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarının en aza 

indirilmesinde ve giderilmesinde yardımcı olur.  
 

KiĢilerin fonksiyonel sınırlarını (limitasyonlarını), ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel 

ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre 

çalıĢmalarını yürütür.  
 

Fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliĢtirilmesine yönelik fizyoterapi ve 

rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, 

sağlıklı kiĢilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu programlar 

planlayan, mesleki yeterliğe sahip olan profesyonel bir sağlık personelidir.  

 

Fizyoterapistin görevleri Ģunlardır:  

 

 Fiziksel iyileĢtirmeye (rehabilitasyon) gereksinim duyan engelli bireyleri 

değerlendirir, program hazırlar ve uygular.  

 Ortopedik engellilerin mevcut fiziki güçlerini en uygun Ģekil, yöntemler ve 

araçlar kullanarak istenilen düzeyde fiziki terapi hizmetleri yapar.  

 Fiziksel rehabilitasyon alınan engelli bireylerdeki geliĢimleri takip ederek 

kaydeder.  

 Aile eğitimi, rehberliği ve danıĢmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda 

yer alır, uygulamaya katılır.  

 Personelin Hizmet Ġçi Eğitim Programlarını alanı ile ilgili konular açısından 

hazırlama ve uygulamada görev alır.  
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4.9. HemĢire 
 

Üniversitelerin hemĢirelik yüksekokulundan mezun olan kiĢilerdir. HemĢireler, yatılı 

eğitim merkezlerinde zorunlu personeller arasında yer alır. Öğrencilerin sağlıklarıyla 

ilgilenirler. Revirin idaresinden, eĢyaların iyi kullanılmasından ve muhafazasından 

sorumludur.  
 

HemĢirenin görevleri Ģunlardır:  
 

 Rutin kontrolleri yapar, öğrencilerin sağlık kayıtlarını tutar. Bulunduğu 

kurumun tüm hijyen koĢullarının yerine getirilmesini sağlar. Ġlaçların 

korunmasını, tıbbi araç ve gereçlerinsterilize edilmesini sağlar. Grup ve yatak 

odaları ile tuvaletlerin havalandırılmasını, dezenfekte edilmesini sağlar ve 

denetler. Ġlk yardımda bulunup rahatsız öğrencilerin gerekli sevk iĢlemlerini 

yapar.  

 Okul müdürü, mutfaktan sorumlu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenle birlikte 

yemek menüsünü hazırlar.  

 HemĢire kurum yöneticisinin sağlık konusunda vereceği diğer görevleri de 

yapar. 
 

4.10. AĢçı 
 

Yatılı kurumlarda aĢçı; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akĢam yemeğinin sağlık ve 

hijyen kurallarına uygun hazırlanmasından, piĢmesinden, servisinden, yenmesinden 

sorumludur. Yatılı okullarda öncelikle piĢirilecek yiyeceklerin çeĢit ve türleri için menü 

hazırlanır. Menüyü okul müdürü, bölümden sorumlu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmen, 

hemĢire hazırlar. AĢçıya kalabalık ve büyük Özel Eğitim Kurumlarında aĢçı yardımcısı da 

yardım eder. Yatılı hizmet veren Özel Eğitim Kurumlarında aĢçı mutlaka olması gereken 

zorunlu personel grubundandır. 
 

4.11. Hizmetli 
 

 Özel Eğitim Kurumlarında her grup için bir hizmetli bulundurulur. Hizmetli 

binanın temizliğinden sorumludur. Çocukların özür gruplarına göre öz bakım 

becerilerinin kazandırılması sürecinde öğrencilerin temizliğini öğretmen 

denetiminde gerçekleĢtirir.  

 Okul binası ve okuldaki eĢyaların temizliğini, basit bakım ve onarımlarını 

yapar. Okula gelen-giden çeĢitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taĢır ve 

yerleĢtirir. Okul yönetimince yapılacak plânlama ve iĢ bölümüne göre her türlü 

yazı ve dosyayı dağıtır ve toplar. 

 Hizmet yerlerinin aydınlatma ve ısıtma iĢlerinde çalıĢır.  

 Güvenlik görevlisinin bulunmadığı durumlarda dönüĢümlü olarak gece nöbeti 

tutar. Okul bahçesinin ve bahçe araç gerecinin temizlik, bakım ve onarımı ile 

ilgili bahçıvanlık hizmetlerini yapar.  

 Yönetici ve öğretmenler tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer 

görevleri yerine getirir. 
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4.12. ġoför 

 
Anaokullarında görevlendirilen Ģoför, okula tahsis edilen taĢıtın zimmetini üzerine alır 

ve taĢıtın kullanılması ile bakımından müdüre karĢı sorumludur. Servis görevi yapan Ģoförler 

öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alır. Taahhüt ettiği 

yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taĢıta baĢka herhangi bir yolcu 

almamakla, yükümlüdürler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Özel eğitim kurumlarında çalıĢan personel araĢtırınız. Bu bilgileri kullanarak uyarıcı 

pano hazırlayınız. Hazırlanan uyarıcı panoyu bölümöğrencilerinin görebileceği bir yere 

asınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Özel eğitim kurumlarında çalıĢan 

personelin görevlerini özür grubuna uygun 

olarak araĢtırınız.  

 

 AraĢtırmanızda modülün arkasındaki 

kaynaklardan ve Yerel Ağ’dan 

(Ġnternet’ten) yararlanabilirsiniz.  

 

 Elde edilen bilgileri derleyiniz.  Elde ettiğiniz bilgileri yazabilirsiniz. 

 Personel in görevlerini ilave ediniz.  Elde edilen bilgileri personelin alt 

tarafına ilave ediniz. 

 Tüm elde edilen dokümanları bir 

araya getirerek uyarıcı panoyu hazırlayınız.  

 Tüm elde edilen dokümanları bir araya 

getirerek uyarıcı panoyu hazırlarken 

personel ve görevlerini sıra takip ederek 

yerleĢtiriniz. 

 Hazırlanan uyarıcı panonu bölüm 

öğrencilerinin görebileceği bir yere asınız. 

 Uyarıcı panonun herkesin görebileceği 

ve rahat okuyabileceği Ģekilde 

düzenlenmesine dikkat etmelisiniz. 

 

 
  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

40 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.  

 

1. () Tüm özel eğitim kurumlarında müdür, büro görevlisi ve hizmetli bulunur.  

2. () Tam gün hizmet verilen rehabilitasyon eğitim merkezlerinde bakıcı anne ve aĢçı 

bulunur.  

3. () HemĢire yatılı hizmet verilen Özel Eğitim Kurumlarında çalıĢır.  

4. () Görme engellilere hizmet verilen Rehabilitasyon Merkezlerinde odyolog bulunur.  

5. () Rehber öğretmen, görme engellilere hizmet verilen Rehabilitasyon Merkezlerinde 

çalıĢır.  

6. () Otistik bireylere hizmet verilen Rehabilitasyon Merkezlerinde çocuk geliĢimi ve 

eğitimcisi, Özel Eğitim öğretmeni, psikolog ve rehber öğretmene görev yapar.  

7. (  ) Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezlerinde rehber öğretmen yerine psikolog 

çalıĢamaz.  

8. (  ) Yatılı Eğitim Kurumlarında menüyü büro görevlisi hazırlar.  

9. () Özgül öğrenme güçlüğü olan bireylere hizmet verilen Rehabilitasyon Merkezlerinde 

Özel Eğitim öğretmeni veya zihinsel engelliler öğretmeni çalıĢır.  

10. () Çocuk geliĢimi ve eğitimcisi, engel grubuna göre hizmet verilen tüm Rehabilitasyon 

Merkezlerinde çalıĢmaz. 

 

 
DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise aĢağıdaki modül değerlendirme sorularına geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

UYGULAMA TESTĠ 

 

Özel eğitim kurumlarında çalıĢan personel hakkında sunumhazırlayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayırkutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendiniz ya da 

arkadaĢınızla değiĢerek değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 

Özel Eğitim Kurumlarında çalıĢan personel hakkında bilgi 

araĢtırdınız mı? 

 

  

2 
Özel Eğitim Kurumlarında çalıĢan personel hakkında elde edilen 

bilgileri sınıflandırdınız mı? 

  

3 
Sunum hazırlamak için gerekli bilgi ve görselleri temin ettiniz mi? 

 

  

4 
Sunum hazırladınız mı? 

 

  

5 

Hazırladığınız sunumu sınıf ortamında herkesin görebileceği Ģekilde 

sundunuz mu? 

 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ – 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 Y 

2 Y 
3 Y 
4 D 
5 D 

6 Sanat ve spor 
Etkinlikleri Birimi 

7 Ses Yalıtımlı 
8 Üstün Yetenekli 
9 Bilim Etkinlikleri 

Birimi 10 Destek Etkinlikleri 

 

 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 Y 
3 D 
4 Y 
5 Y 
6 Pirizler 
7 boğazına 
8 Somut ve yaĢatmaya dayalı 
9 Sivri uçlu 
10 Tehlike  

 

 

 

 

 

 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 D 
3 D 
4 Y 
5 Y 
6 D 
7 Y 
8 Y 
9 D 
10 Y 
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