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40/20

MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye DEHB bozukluğu olan bireylere yönelik araç
gereç ve ortam hazırlamak ve DEHB bozukluğu olan
bireyler için bireysel ve grup eğitim programları
uygulamaya yardımcı olacak bilgi ve becerileri
kazandırmaktır.

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. DEHB bozukluğu olan bireylerin özelliklerine,
ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve ortam
planlayabileceksiniz.
2. DEHB bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına
uygun hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını
uygulamaya yardımcı olabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Sınıf, atölye, erken çocukluk eğitimi ve özel
eğitim kurumları
Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon,
fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, çeşitli videolar, uyarıcı
pano, konuya yönelik bilgi CD, akıllı tahta

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Materyal içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen
ölçme
araçları
ile
kendinizi
değerlendirebileceksiniz.
Öğretmen tarafından materyal sonunda kazandığınız bilgi
ve becerileri değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme
araçları (çoktan seçmeli, doğru-yanlış, boşluk doldurma
vb.) uygulanacaktır.

ii

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ülkemizde ve tüm dünyada
çocukları önemli derecede etkilemekte ve eğitim ortamlarında birçok sıkıntıya neden
olmaktadır.
Bu materyal sayesinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerin
bireysel veya grup eğitimlerinde kullanılacak araç-gereçler ile eğitim programlarını
öğrenecek ayrıca BEP/GEP hazırlamanın önemiyle bunları hazırlarken dikkat edilmesi
gereken noktaları sıralayabileceksiniz.
Böylece DEHB olan çocuklara eğitimlerinde onlara nasıl yardım edebileceğinizi
öğreneceksiniz. Gerekli durumlarda edindiğiniz bilgiler doğrultusunda onların eğitimlerine
katkıda bulunabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ 1
ÖĞRENME
ÖĞRENME
KAZANIMI

FAALİYETİ 1

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, DEHB
bozukluğu olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve ortamı
planlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin özelliklerine,
ihtiyaçlarına uygun araç gereçler hakkında basılı kaynaklardan ve Yerel Ağ’dan
araştırmalar yapınız.



Çevrenizde bulunan özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarını gözlemleyip
fotoğraflayınız.



Topladığınız bu bilgileri rapor hâline getirip çeşitli görsellerle destekleyerek bir
sunum hazırlayınız.



Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
1.1 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireylerin
Özellikleri


Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bireyin yaş ve gelişim
düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite)
ve dikkat sorunlarıyla kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur.



Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuk ve ergen nüfusu
içinde sıklıkla karşılaşılan bozukluklar arasında yer almaktadır. DEHB gelip
geçici bir yaramazlık değildir. Aksine bu çocuklar zamanında tanılanıp uygun
tedavi ve eğitim almazlarsa hayatlarının büyük kısmında içinden çıkılmaz
zorluklar yaşayacaklardır.
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Bu çocukların gelişimsel özellikleri şöyle sıralanabilir:


DEHB olan çocuk genellikle birinci çocuk olmaktadır; ayrıca aşırı konuşkan ve
gürültücü bu çocukların annelerinin de normalden daha konuşkan olduğu
gözlenmiştir.



Boyu ve kilosu yaşına göre ortalamanın altındadır.



DEHB olan çocuklar acıya dayanıklılık gösterebilir.



Titizliği ve takıntıları vardır (obsesif-kompulsif tepkiler).



Sınıfta kalma oranı normal çocuklara göre iki-üç kat daha fazladır.



Bireysel olarak uygulanan IQ testlerinde bilişsel gelişim, olduğundan daha
düşük görülmektedir. Bunun nedeni, zihinsel gelişim için gerekli odaklanma
eksikliği ve zihin tembelliğidir.



DEHB olan çocuklar sürekli pekiştirilmeyi ister, diğer öğrencilerden daha çok
olumlu pekiştirmeye ihtiyaç duyar. Hatta bu sürekli pekiştirme gerçek hayat
ortamlarında da uygulanabilir.



DEHB olan çocuklar davranışlarından dolayı sorumluluk almak yerine sadece
özür dileyip bahane bulmayı öğrenirler. Psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve
hekimler, bu çocuklara DEHB’ in üzerinde çaba harcanması gereken zor bir
durum olduğunu, bir özür ya da kabahat olmadığını öğretmelidir.



DEHB olan çocukların %10-%33’ü aynı zamanda öğrenme güçlüğüne sahiptir.
Öğretmen uygun düzenlemeleri yapar ve sınıf süreçlerini yapılandırırsa bu
çocukların yarıdan fazlası normal sınıflarda öğrenim görebilir.



DEHB olan çocuklar algıladıklarını ayrımlaştırmada ve örgütlemede güçlük
çeker. Harfleri ters dönmüş bir şekilde algılarlar( b-d-p, m-n, z-s, 6-9 vb.).
Çocuk “yap” kelimesini görür fakat bunu “pay” olarak okur ya da yazar (çokkoç, 12-21, roman-orman, için- çini gibi).



Satır-sözcük atlama, okuduğu yeri kaybetme, sözlük-harita veya rehberde
istenileni bulamama gibi yakınmaları vardır.



Görsel algılarındaki bozukluklardan dolayı uzaklıkları yanlış tahmin eder,
eşyalara çarparlar. Bu çocuklar aynı zamanda sağını solunu karıştırır. Bir top
oyununda gözün topta olması gerekir. Gözleriyle izleme güçlüğü olan DEHB
olan çocuk mesafeyi ya da hızı yanlış değerlendirir.



Eli oraya çok erken veya geç gidebilir; çocuk böylece topu kaçırır. Aynı şey;
vurma, yakalama, zıplama veya fırlatma gibi etkinliklerde de görülür. Buna
bağlı olarak da çocuklar bu tür oyunlarda başarısız olur ve dışlanırlar.
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Dinlediği ya da okuduğu bir öyküyü, gördüğü bir olayı anlatırken ortasından
başlar, başa döner, sonunu anlatır ve karmakarışık şekilde tamamlar.



İnce motor koordinasyon bozuklukları çivi çakma, çatal bıçak kullanma, yazı
yazma ve resim yapma gibi beceriler de çok belirgindir. Ya çok yavaş yazar
yazmayı zamanında bitiremez ya da hızlı yazıp çok hata yapar. Bu hatalar daha
çok heceleme, gramer, harflerin konumu ve büyüklükleriyle ilgilidir.



Defterleri düzensizdir ve yarım bırakılmış sayfalar defterin en belirgin
özelliğidir.



Kaba motor becerisi gerektiren topa vurma, topu tutma ve bisiklete binme gibi
etkinliklerde beceriksiz olarak tanımlanır.



Telaffuzda sıkça bozukluk ve konuşma güçlüğü gözlemlenir. Bu kişiler düşük
benlik algısına sahip olabilir, iletişimsel sorunlar yaşayabilir.



Dağınık, unutkan olmaları, zihinsel olarak organize olamamalarından
kaynaklanan düzensizlik, koordinasyon bozukluğu, sosyal beceri sorunları,
tutarsızlık vb. gibi sorunlar da görülebilir.



Bu kişilerin olumlu özellikleri de söz konusudur. Ancak; önemli olan bu
özelliklerinin açığa çıkartılması, bunun için ortamların sağlanması, gerekli
önlemlerin alınması gereklidir.

Resim 1.1.:DEHB tanılı bir çocuk
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1.2. DEHB Olan Bireylere Uygun Araç Gereçler
Oyuncaklar, çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel ve psiko sosyal gelişimlerinde etkisi
büyük olan aynı zamanda onların hayal güçlerini ve üretme yönlerini geliştirirken beceri ve
yetenek kazanmalarını destekleyen araç gereçlerdir.
Her DEHB tanılı çocuğun kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle evde ya da
okulda onunla birlikte çalışırken kullanılacak araç gereçlerde farklı olmaktadır.
DEHB tanılı çocuklarda eğitim amaçlı kullanacak araç gereçler renkli, ışıklı, ses
çıkaran, ilgilerini uzun süre çeken, hareket eden, aynı zamanda dokunma duyularının
gelişimini destekleyecek türde olmalıdır. Lego, puzzle, yap-boz veya tangramları kullanmak
bu çocukların eğitimlerinde önemli bir yere sahip olduğu için bu tarz oyuncaklara eğitim
programlarında mutlaka yer verilmedir. Aynı zamanda müzik aletleri de bu çocuklarda
dikkatlerini uzun süre yapılan işlere odaklanmalarını sağlamakta ve hareket etme isteğini
azaltmaktadır.
El becerilerini geliştirme ve dikkat sürelerini uzatma etkinliklerinde de oyun hamurları
veya kurabiye-pasta-kek yapımı aktivitelere yer vermek çocuğun çevresiyle iletişimini
arttıracak aile ve sınıf ortamında arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmasına katkı
sağlayacaktır.

1.2.1. DEHB Olan Bireylere Uygun Araç Gereç Seçiminde Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar


DEHB tanılı çocuklarda kullanılacak araç gereç seçiminde genel olarak şu
özelliklere dikkat edilmelidir:










Seçilen materyal çocuğun yaşına, gelişim özelliklerine ve bireysel
ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
Bireysel eğitimlerde kullanılacak araç gereç, o gün çalışılacak olan kısa
veya uzun dönemli amaçlara uygun ve işlevsel nitelikte olmalıdır.
Çocuğun ilgisini çekecek ve dikkatini uzun süre toplayabileceği, çabuk
sıkılmayacağı nitelikte olmalıdır.
Kumaştan yapılan oyuncaklar yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
Tüm oyuncaklarda kullanılan boyalar kurşunsuz olmalıdır.
Hafıza kartları, plastik legolar gibi kutulu oyuncakların kutularında
“toksik madde içermez” ibaresi bulunmalıdır.
Doldurma hayvan benzeri pelüş oyuncaklar yıkanabilir olmalıdır.
Oyuncakları sık sık kontrol edilmeli ve kırılmış, kenarı keskinleşmiş veya
küçük parçalara ayrılmış oyuncaklar ya atılmalı ya da onarılmalıdır
Hareket etme isteğine hitap eden bisiklet, scooter gibi ev dışında oynanan
oyuncakların gevşeyen parçaları, paslanan kısımları sık sık kontrol edilip
gerekiyorsa tamir edilmelidir.
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1.2.2. DEHB Olan Çocukların Eğitimlerinde Kullanılan Araç Gereçler




























Legolar, Küpler,
Ayna,
Makaslar,
Köşeler,
Çeşitli objeler,
Top,
Hareketli araba,
Bebek,
Bul-yaplar,
Uçurtmalar,
Boncuklar,
Plastik Çiviler,
İç içe geçmiş halkalar ve kutular,
Vücut maketleri,
Bilgisayar,
Müzik ve ritim aletleri,
Konuşma eğitim kartları,
Resimli kartlar,
Çalışma kitapları
Kavram kartları,
Kavram kitapları,
Boyama kitapları,
Öykü kitapları ve kartları,
Zekâ geliştirme materyalleri,
Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (hareketli oyuncaklar),
Hafıza kartları,
Jimnastik aletleri ve minderler

Resim 1.2: DEHB tanılı bireylerin eğitimlerinde kullanılan bazı araç gereçler
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1.2.3. DEHB Olan Bireylere Uygun Araç Gereç Hazırlama


Memory/Hafıza Kartları:

Hazır kartlar kullanılabileceği gibi, evde de resimli kartlar hazırlanabilir.
Malzemeler: Mukavva, makas, yapıştırıcı ve boya kalemleri, yapışkanlı kaplama
folyoları(dc fix)
Yapılması: Çeşitli resimli dergiler ve okulöncesi kitaplarından, aşağıdaki örnek
resimlerden yararlanarak fotokopi yoluyla veya kopyalayarak her resimden iki tane
hazırlayınız. Boyadığınız resimleri boyutlarını kararlaştırıp kestiğiniz mukavva üzerine
yapıştırınız.Bu kartları yapışkanlı kaplama folyoları ile kaplayınız.
Oynanması: Hazırlanan her resimden iki tane olan resimli kartlar masaya konur. Tüm
kartlar resimli yüzleri aşağı gelecek şekilde dizilir. Her oyuncu sıra ile 2 kart açma hakkına
sahiptir. Açtığı kartlar birbirinin aynı ise kartları alır, değil ise yerlerini değiştirmeden,
olduğu yerde tekrar kapatır. Diğer oyuncu açılan şekillerin yerini aklında tutmaya çalışır
eşlerini bulabilmek için. Oyun, bütün kartlar açılıncaya kadar sürer. En çok kart eşleştiren
oyunu kazanır.

Resim 1.3: Hafıza kartı örnekleri



İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKI BULMA OYUNU

Malzemeler: Eni 10 cm Boyu 15 cm ebatlarında iki tane resim kâğıdı, makas, karton
veya mukavva, yapıştırıcı.
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Yapılması: Çeşitli resimli dergiler ve okulöncesi kitaplarından veya aşağıdaki örnek
resimlerden yararlanarak fotokopi yoluyla veya kopyalama yoluyla aynı resimden iki tane
hazırlayınız. Bu resimlerin birinde ayrıntılarla ilgili ufak değişikler yapınız. Daha sonra bu
resimleri aynı renklerde boyayınız. Boyadığınız resimleri boyutlarını kararlaştırıp kestiğiniz
mukavva üzerine yapıştırınız.Bu kartları yapışkanlı kaplama folyoları ile kaplayınız.
Oynanması: Birbirine benzeyen ama aralarında küçük farklılıklar bulunan 2 resim çocuğa
gösterilir. Bunların arasındaki farklılıkların çocuk tarafından bulunması istenir.

Resim 1.4. İki resim arasında fark bulma etkinlikleri

KAMUFLAJ RESİMLER
Malzemeler: A4 veya A5 büyüklüğünde resim kağıdı ve boya kalemleri, mukavva,
makas, yapıştırıcı
Yapılışı: Çeşitli resimli dergiler ve okulöncesi kitaplarından veya aşağıdaki örnek
resimlerden yararlanarak fotokopi veya kopyalama yoluyla bir resim çiziniz. Bu resimlerin
içine çeşitli geometrik şekiller veya hayvan/nesne figürleri çiziniz. İsterseniz bu resimleri
boyayınız. Hazırladığınız resmi kestiğiniz mukavva üzerine yapıştırınız.Dilerseniz bu resmi
yapışkanlı kaplama folyoları ile kaplayınız.
Oynanması: Hazırladığınız resmi çocuğa veriniz ve dikkatlice incelemesini isteyiniz.
Çocuğun düzeyine göre belirli bir süre içinde büyük resim içerisine gizlenmiş küçük
resimleri bulması gerektiğini söyleyiniz.

Resim 1.5. : Kamuflaj resimleri bulma etkinlikleri
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ŞEKİLLERİ HATIRLATMA OYUNU

Malzemeler: A4 veya A5büyüklüğünde resim kağıdı ve boya kalemleri
Yapılışı: Çeşitli resimli dergiler ve okulöncesi kitaplarından veya aşağıdaki örnek
resimlerden yararlanarak fotokopi veya kopyalama yoluyla birden çok geometrik şekil
çiziniz. İsterseniz bu resimleri boyayınız.
Oynanması: Hazırladığınız resmi çocuğa veriniz ve dikkatlice incelemesini isteyiniz.
Çocuğun düzeyine göre belirli bir süre veriniz, süre bitince resmi kapatınız. Hatırladığı
geometrik şekillerin neler olduğunu ve kaçar tane olduğunu çizmesini veya söylemesini
isteyiniz.

Resim 1.6.: Geometrik şekilleri hatırlama etkinlikleri



PET ŞİŞE KAPAKLARINDAN YILAN YAPIMI

Malzemeler: Çeşitli renklerde pet şişe kapakları, boncuklar, ip
Yapılışı: Çeşitli renklerde pet şişe kapaklarını aşağıdaki örnekten yararlanarak
çocuğun düzeyine göre belirli bir süre içinde çeşitli renklerle serilemeler yaparak yılan
oluşturması gerektiğini söyleyiniz.

Resim 1.7.: Pet şişe kapaklarından yılan yapımı
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EŞLEŞTİRME İLE İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞITLARI

Malzemeler: A4 kağıtları, boya kalemleri
Yapılışı: Öğrenciye aşağıdaki örneklerden çizilip bir çalışma kağıdı hazırlanır.

1.8. : Eşleştirme çalışma örnekleri
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Resim tamamlama

Resim 1.9. : Resim Tamamlama çalışma örnekleri
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 Noktaları birleştirme

Resim 1.10. : Noktaları birleştirme etkinlik örnekleri
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Hatırlama Oyunu






Bir kâğıdın üzerine 10 adet nesnenin resmini çizin. Örneğin kedi, kuş, kalem,
okul, top ve ayakkabı gibi çeşitli nesneler çizin ve bu nesnelerin her birini bir
renge boyayın. Ardından bu kâğıdı çocuğunuza gösterin ve incelemesini isteyin.
1 - 2 dakika incelemesine izin verin. Ardından resmi elinden alın ve kapatın ve
sorun;






Öğrenci veya çocukla karşılıklı oturun. Ona 5 tane nesne ismi
söyleyeceğim deyin ve birbiri ile alakasız 5 tane nesne ismi söyleyin.
Örnek: Kumanda, araba, top, anahtarlık, ayakkabı, kerata, boya, sünger,
paspas, siyah ve anahtar gibi… Ardından kendisine sorun:
Saydığım isimlerden kaç tanesi aklında? Bana sayar mısın? Eğer çocuk 5
nesneden hepsini hatırlarsa yavaş yavaş nesne sayısını arttırın. 6-7-8-9-10
diye yukarı doğru çıkın. Bu oyunu süre tutarak da oynayabilirsiniz.

Resimde neler vardı?
Resimdeki kalem ne renkti?
Resimdeki kuş ne taraftaydı? Gibi sorularla resimdekilerden çeşitli
detaylar isteyin.

Masal, Öykü, veya Paragraftan Soru Sorma Oyunu

Kısa bir paragraflık bir hikâye yazın veya bulun. Örneğin İpek adında bir çocuk vardı.
İpek 8 yaşındaydı. İpek 2.sınıfa gidiyordu. İpek'in 4 kardeşi vardı. İpek 5 katlı bir
apartmanda oturuyordu. Apartmanlarının bahçesinde güller, karanfiller vardı; gibi içinde
çeşitli detayların bulunduğu bir hikâyeyi çocuğa anlatın ve dinlemesini isteyin. Ardından bu
hikâye ile ilgili ona sorular sorun.




İpek kaç yaşındaydı?
İpek kaç katlı binada oturuyordu?
İpek 'in kaç kardeşi vardı? gibi hikâye ile ilgili detaylı sorular sorun

Çocuk detayları bildikçe hikâyeyi karmaşıklaştırarak geliştirebilirsiniz.

1.3. DEHB Olan Bireylere Yönelik Eğitim Ortamları
DEHB’li çocuklar genellikle okula başladıktan sonra teşhis edilirler. Bunun başlıca
nedeni anne babaların kendi çocuklarına alışmaları sonucu birçok davranışın onlara olağan
görünmesidir. Çoğunlukla öğretmenler DEHB’li çocukları fark eder. Tanı sürecini
başlattıkları için DEHB konusunda çok temel bazı bilgilere sahip olmaları gerekir.
Öğretmenler tanı sürecinin ilk halkalarındandır. Bunun yanı sıra işlerinin DEHB’li çocuklar
hakkında her şeyi bilmek ve tanı koymak olmadığını akılda tutarak bir uzmandan yardım
istemekten çekinmemelidirler.
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DEHB’li çocuklarla başa çıkabilmek için öğretmenlerin olumlu ve gerçekçi akademik
beklentiye, sıkı bir gözlem ve denetim becerisine, tutarlı, sabırlı, esprili bir kişilik yapısına,
işbirliği yatkınlığına (özel eğitim öğretmeni ve uzmanlarla), sahip olması gerekir.
DEHB’li çocukların %50’si normal sınıflarda eğitilebilir. Geriye kalan %50’si ise özel
eğitim ve ilgili hizmetleri alması gerekir. Bu %50’nin yaklaşık %35-40’ ı da normal
sınıflarda bulunabilir ancak ek destek alırlar. Çok ciddi şekilde etkilenen diğer %10-15’lik
kesim için özel sınıflar gereklidir. Öğretmen bu çocukların ihtiyaçlarını tanıyacak ve bu
çocuklara uygun eğitim verecek şekilde eğitilmemişse kendini yetiştirme fırsatları
aramalıdır.
Türk Milli Eğitim sisteminde yer alan müfredat içerikleri dikkat yetenekleri
bakımından çan eğrisinin ortasındaki çocuklara göre düzenlenmiştir. Ortalamanın biraz
üzerindeki ve biraz altındaki çocuklar okulda genel olarak problem yaşamazlar.
Öğretmenlerin ders anlatırken dikkat dağınıklığı bozukluğu olan çocukların da içinde
bulunduğu ortalamanın altındaki çocukları göz önünde tutmaları çok önemlidir.
DEHB tanılı çocuklar okullarda kaynaştırma öğrencileri olarak Bireysel Eğitim Planı
çerçevesinde ilgili Rehberlik Araştırma Merkezi’nin verdiği karar doğrultusunda özel eğitim
kurumlarında veya özel eğitim alt sınıflarında da birebir eğitim almaktadırlar.
Bazen dürtüsel davranışları nedeniyle DEHB’li çocuklar normal çocukların devam
ettiği sınıflarda tutulmak istenmez. Alt özel sınıflara gönderilmeleri için anne babalara
önerilerde bulunulur. Oysa IQ düzeyi normal olduğu halde dürtüsel ve hiperaktif davranışları
nedeniyle bir çocuğun alt özel sınıfa gönderilmesi son derece sakıncalıdır. Aile ya da
öğretmen bunu bir çözümmüş gibi görebilir ancak normal IQ ‘ya sahip DEHB’li bir çocuk
bu tür sınıflarda zihinsel açıdan kapasitelerinin çok daha altında performans göstermeye
başlar. Okul değiştirme seçeneği de saklı kalmak kaydıyla sınıf ya da öğretmen değiştirmek
o an için daha iyi bir çözüm olabilir. Normal sınıfta kalabilmesi için neler gerektiği ve
sonuçlarının neler olabileceği aile ve çocukla tartışılmalı, uzman görüşü alınmalıdır.


Çocuk eğitim alacağı okula/sınıfa gelmeden önce:






Okul tanıtılmalı
Arkadaşları bilgilendirilmeli
Okul aile işbirliği içinde olmalı
Sınıf kuralları öğretilmeli
Sınıf düzenlenmelidir.

Hiperaktivite sorunu olduğundan, sürekli hareket etme istekleri yaşlarına ve gelişim
düzeylerine uygun değildir. Yerlerinde uzun süre oturamadıkları ve bulundukları oda ya da
sınıf içerisinde sürekli dolaşmak istediklerinden eğitim ortamı olabildiğince geniş
tutulmalıdır. Tanıları gereği oturmak zorunda kaldıklarında, ellerini, ayaklarını oynatırlar.
Etraflarındaki her şeye dokunmak ister, sesler çıkarıp gürültü yaparlar. Genellikle çok
konuşur ve konudan konuya atlarlar. Bu yüzden eğitimciler çocukla çalışırken:
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Çocuğun olumlu davranışlar ödüllendirilmeli
Kullanılan dil öğrenciye uygun olmalı
Bireysel gelişimi dikkate alınmalı
Konu analizi yapılmalı
Sosyal iletişimi sağlanmalı
Konu tekrarı yapılmalı
Geri dönüt verilmeli
Sosyal kabulü hissettirilmeli
Olumlu davranışları ödüllendirilmeli
Davranış kontrolü sağlanmalı

Resim 1.11. : Bireysel eğitim ortamı

1.3.1. DEHB Olan Çocuklara Uygun Eğitim Ortamı Planlama
Çocukla birebir çalışılacak olan sınıf veya eğitim ortamları hedeflenen amaç ve
kazanımlar doğrultusunda düzenlenmelidir. Çocuğun dikkatini dağıtabilecek nesneler
bulundurulmamalı, sade, düzenli ortamlar hazırlanmalıdır.
Sınıfın öğrenci-öğretmen ve öğrenci-öğrenci arasında çok yönlü iletişimi
destekleyecek biçimde düzenlenmesi gerekir. DEHB'li çocuk için sınıf ortamında belirlenmiş
hedef davranışların gerçekleştirilmesi; öğrenci sayısı, ışık, hava, ses, gürültü, görünüm gibi
etkenler dikkate alınarak sağlanabilir:

Öğrenci sayısı
Sınıfta eğitim-öğretim etkinliklerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için öğrenci
sayısı çok olmamalıdır. İdeal öğrenci sayısı; sınıf düzeyine, dersin konusuna, kullanılan
öğretim yöntemlerine, öğretmenin bilgi, beceri ve yeteneklerine göre değişmektedir.

Yerleşim düzeni
Başarılı bir sınıf düzeni; sınıf içi etkileşimi ve öğretimi olumlu yönde etkiler. DEHB
olan çocuklar, özellikle dikkat gerektiren etkinliklerde, sınıfın sakin, düzenli ve az uyaran
olan kısmında olmalıdırlar.
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Isı, ışık, renk
Isı, konsantrasyonu etkileyen önemli faktördür. Işık, insan psikolojisi üzerinde etkili
olan önemli bir fiziksel değişkendir. Sınıfta iyi renk uyumunun sağlanması da göz estetiği ve
zihinsel etkinlik açısından uyarıcı etkiler yaratabilmektedir.


GürültüÖğretmen-öğrenci etkileşimini olumsuz yönde etkileyen bir değişken
olan gürültü, öğrenmeye yönelik ilgi ve dikkat kaybı gibi nedenlere bağlı olarak
ortaya çıkar. Etkili öğretim ortamının sağlanması için öğretmen, öğrencilerine
çeşitli etkinliklerle istendiğinde sessizliği sağlamasını öğretmelidir.


Görünüm
Sınıfta öğretim sırasında kullanılan materyallerin ve oyuncakların eğitimin amacına
uygun olarak yerleştirilmesi gereklidir. DEHB olan çocuğun dikkatini dağıtıcı materyaller
mümkün olduğu kadar uzağında olmalıdır. Sınıf içinde öğretim amacına uygun olmayan ve
dikkati dağıtıcı öğretim materyaller kaldırılmalıdır. Dikkat eksikliği olan çocuklar için
sınıftaki masalar ve diğer malzemeler değişik şekilde düzenlenerek farklı öğrenme ortamları
oluşturulabilir.

Bireysel çalışma ve değerlendirme köşesi
Belli bir disiplin alanında destek eğitime ihtiyacı olan DEHB’li öğrenci için sınıf
içinde bireysel çalışma ve değerlendirme köşesi oluşturulabilir. Örneğin masa, iki dolap
arasına ve duvara doğru yerleştirilerek, bireysel çalışma alanı oluşturulduğunda, dikkat
dağıtıcılardan arındırılmış ortam hazırlanmış olur. Bu yer çocukların sınıf içinde hareket
ihtiyaçlarını karşılamak için çocuğa özel iki farklı oturma yeri olarak da kullanılabilir.

Öğrenme köşeleri
Öğrenme köşesi, DEHB olan öğrencinin düzeyine göre ödevlerin verildiği ve
öğrenilen becerilerle ilgili küçük grupların uygulamalarını yaptığı köşedir. Bu köşede
ödevler, eğitsel oyunlar, test çözme ya da dikkat toplama etkinlikleri yapılabilir. DEHB olan
öğrencinin, öğrenme köşesinde geçireceği süre sınıf öğretmeni tarafından planlanmalıdır.

Küçük grupla öğretim köşesi
Tüm sınıflarda ve disiplin alanlarında küçük grupla öğretim gereklidir. Bu öğretim,
öğretmene öğrencileriyle yakından çalışma fırsatı verir. Sınıfta belirli bir alan, küçük grupla
çalışma alanı olarak ayrılmalıdır.
İlköğretim okulunun ilk beş sınıfında, küçük grupla çalışma köşesi belli öğretim
becerisi üzerinde kısa süre çalışma için oluşturulur. Bu durumda ikiyle beş arasında değişen
öğrenci kümeleri beceri kazanma masası olarak adlandırılan bu köşeye gelir. Öğretmen bu
köşede belli bir öğretim becerisini kısa sürede kazandırır ve diğer kümeyi alır.

Güdüleme köşesi
Sınıfta çocukların sergiledikleri istendik davranışların devamı için ödül köşesi
oluşturulmalıdır. Ödüllendirme alanlarında öğrencilerin resim ve isimlerinden oluşturulan
ödül panosu ya da çalışmalarını sergileyebilecekleri ilgi köşeleri oluşturulabilir.

17


Öğretimi başlatma ve sürdürme
Bireyler, ortamda yer alan ipuçlarına dikkat ederek tepkide bulunur. Örneğin,
otomobilini güvenli kullanan kişi ileride dikkat işaretini gördüğünde, otomobilini otomatik
olarak yavaşlatır. Kişi dikkat işaretine belli şekilde tepkide bulunmayı öğrendiği zaman, daha
sonra karşılaştığı dikkat işareti aynı şekilde tepkide bulunmasına zemin hazırlayarak “ayırt
edici uyaran” işlevi görür.
Öğretmen derse başlamadan önce, öğrencilerin derse dikkatini yoğunlaştırmak için,
görsel ipucu işlevi gören (ayakta sessizce durma veya parmağını şaklatma ya da sınıfın
simgesi olan bir kartı tahtaya asma gibi) hatırlatıcıları ders yılı başında belirlemelidir. Daha
sonra öğrencilere, bu ipuçlarının derse dikkat etmeleri için belirlendiği anlatılmalı ve
öğretilmelidir. Sınıftaki öğrencilerden bir kaçına ne yapılacağı tekrarlatılmalı ipucuna uygun
davrananlar ödüllendirilmelidir.
Sınıf ortamında, öğrenme etkinliklerinin başladığını hatırlatan işaret ve ipuçları
oluşturulduğunda, öğretim süresinin etkililiği artmaktadır.
DEHB’li çocuklar çevrelerinden gelen ayırt edici uyaran işlevine yönelik ipuçlarını
çözümlemekte sorun yaşadıkları için;




Öğretmede, öğrenmenin duygusal boyutu (katılım, ait olma, eğlence)
etkin olarak kullanılmalı,
Günlük ders planına, öğrencinin dikkatinin nasıl çekileceği dâhil
edilmeli,
Öğretimde, daha fazla görsel ipuçları ve hatırlatıcılardan oluşan öğrenmeöğretme stratejileri benimsenmelidir.

Bununla birlikte;











Sınıf içine dersle ilgili hatırlatıcı bilgiler veya talimatlar görülebilecek bir
yere asılmalı,
Ders işlemeye başlamadan önce hatırlatıcı bilgiler kontrol edilmeli,
Ders tamamlandıktan sonra öğrenciye kısa sözlü sınav yapılmalı,
Önemli bilgilere dikkati çekmek için renkli kalem kullanılmalı,
Her derste bir hayal kurma etkinliği yapılmalı,
Öğrenciyle ders esnasında kullanılabilecek özel işaretler oluşturulmalı,
Öğrenciye, derslere ilişkin yol gösterici günlük notlar verilmeli.
Görsel hatırlatıcılar olarak sınıfta bilgi verici film, resimli kartlar,
posterler ve grafik düzenleyicileri kullanılmalı,
Öğrenciye, sınıfta sınav öncesi; işlenmiş konuların özeti yapılmalı,
öncelikli konular belirlenmeli ve sınava hazırlanma becerileri öğretilmeli,
geliştirilmeli
Sınıfta bütün öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayıcı grup tepkisi ve
çoklu duyuya dayalı öğrenme yaşantıları sağlanmalı,
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Uyanıklık ve dikkatin artması için öğrenciye her ders planında fiziksel
hareketler planlanmalı,
Konular anlamlı olarak yapılandırılmalı ve önemli noktalar belirlenmeli,
Derste yapılan sununun ana noktalarının bir kopyası öğrenciye
verilmelidir.

Resim 1.12. : Sınıf ortamında DEHB tanılı bir öğrenci

DEHB’li çocuklar sürekli oturmak ve dikkatlerini derse odaklandırmakta yetersizlik
yaşarlar ve bu duygudan kaynaklanan yaramazlık davranışları gösterirler. Sonuçta akranları
tarafından dışlandıkları için yıkıcı davranışlar sergilerler. Yıkıcı davranışlar gösterdikleri için
de iyice dışlanır, kolay incinir, zarar görürler. Çocukluk döneminde tedavi edilmeyen
hiperaktivite vakaları, ilaç bağımlılığı, anti sosyal davranışlar gösterme ve başkalarından
zarar görme riskiyle karşı karşıyadır.
Bu çocukların dikkatleri ilgisiz uyaranlarla ve diğer insanların önemsemediği ses ve
olaylarla kolaylıkla dağılabildiği için sınıflarının sessiz ve sade olmasında yarar vardır.
Öğretmenlerin sınıfı güzelleştirmek veya eğitim amacıyla her yere astıkları materyallerde bu
çocukların dikkatini dağıtabilmektedir.
Bu öğrencilerin düşünce biçimlerinin farklı olduğuna dikkat edilmelidir. Doğrusal bir
düşünceye sahip olmadıkları ve asla olamayacakları için çocukları bu yönde zorlamak,
kaynakları ve zamanı boşa harcamaya yol açar.
DEHB’li çocukların bulunduğu sınıflarda konular dikkatlice yapılandırılmalı, önemli
noktalar açıkça belirlenmelidir.
DEHB’li öğrenciler için her ders planında fiziksel hareketler planlanmalıdır.(Kalemi
açmak için kalkmak, yandaki masadan kalem almak, öğretmen masasını düzenlemek,
çiçekleri sulamak, müdür yardımcısına gitmek gibi).
Okulunda yoğun olarak spora yönelmesi sağlanabilir. Bu konuda beden eğitimi
öğretmeni ile işbirliği yapılır. Çocuğun yatkın olduğu bir spor alanı belirlenir, bu sporu
yapması için imkân tanınması çocuk için faydalı olacaktır.
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Bu çocukların yerinde duramama özellikleri nedeniyle öğretmenleri tarafından sıklıkla
uyarılmaları istenmeyen bu davranışın pekiştirilmesine yol açar.
Ders öğretmeni olarak kendi hızını değerlendirerek sınıfta konuları işlerken ne kadar
hızlı ya da yavaş olduğuna dikkat etmelidir.
Övgüyü ve cesaretlendirmeyi çok seven bu çocuklar, özellikle cesaretlendirme
olmadığı zaman sinirlenirler.
Anlamlı ve eğlenceli buldukları etkinliklere rahat yoğunlaşabildikleri için dersi
eğlenceli hale getirmek önemlidir.
Çocuğun çalışmaya isteyerek katılması ve çalışmadan hoşlanması önemli olduğu için,
çalışmaların eğlenceli hale getirilmesine dikkat edilmelidir. Eğitimci şakacı, eğlenceli ve
sürprizlere açık şekilde davranarak DEHB’li çocukların ilgisini ve hevesini
arttırabilmektedir. Hayatlarının büyük bir kısmının planlar, listeler ve kurallardan oluşması
çok sıkılmalarına yol açar. Oysa sürprizleri ve oynamayı seven bu çocuklar hayat doludurlar.
Çocuklara bir şey öğretmek için onlarla konuştuğunuzda fiziksel olarak yakın olmak,
uygun olan zamanlarda çocuğa dokunmak etkili olabilir. Sürekli göz teması kurarak bu
çocukları daha kolay denetleyebilirsiniz. Bir göz atış çocuğu günlük hayallerden sınıf
ortamına geri getirebilir.


Ayrıca eğitimci/öğretmen sınıf içi ve eğitim sırasında talimat verirken
aşağıdaki önerilere uygun davranmalıdır;













Canlı açık bir dil kullanın, kısa konuşun.
Her seferinde bir tek talimat verin.
Konuşurken yüzünüz çocuğa dönük olsun.
Çok duyuya hitap eden talimatlar vermeye çalışın.
Mümkünse yapılmasını istediğiniz davranışı gösterin.
Zaman zaman çocuğun talimatı anlayıp anlamadığını denetleyin ve
gerekiyorsa talimatı tekrarlayın.
Sınıfa soru yöneltirken, önce soruyu sorun sonra çocuğun ismini
söyleyin. Önce çocuğun ismini söylerseniz diğer çocuklar soruyu
savuşturduğunu düşünüp dinlemeyecektir. Dikkati dağılan çocuğa kolay
bir soru sorun, konuyla ilgili olması şart değildir.
Çocuklardan bir konuda düşünmeleri istendiğinde birkaç saniyede
cevaplayabilecekleri sorular sorulmalıdır. Bir konu üzerinde uzunca bir
süre düşünmesi beklenmemelidir. Aksi takdirde çocuğun canı sıkılır ve
dikkati dağılır.
Acele ve özensiz yaptığı işleri tekrar kontrol etmesi istenmeli, verilen
görevler arasında kısa molalar verilmelidir.
Ne istendiği çok açık bir şekilde öğrenci tarafından anlaşıldığından emin
olununcaya kadar tekrarlanarak iletilmelidir.
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Bu çocukların sınıf içi çalışmalarda hoşlandıkları arkadaşlarıyla
eşleştirilmesi verimi arttıracaktır.
Katılma ve bağlı olma ihtiyacı hisseden bu çocuklar grup içi çalışmalarda
yer aldıkları sürece kendilerini güdülenmiş hissedecekleri için grup içi
çalışmalara katılımları sağlanmalıdır.
Sıraları öğretmen masasına yakın olabilir. Ancak orada amaçlı olarak
tecrit edilmemelidirler. Kendisine örnek olabilecek bir arkadaşıyla
oturtulabilir.
Sık sık gelişmeleri gözlemlenip denetlenmelidir. Sık ve çabuk geri
bildirimler, onları doğru iş üzerinde tutmaya yardımcı olacaktır.
Kendilerinden
ne
beklenildiğini
ve
hedeflerini
karşılayıp
karşılayamadıklarını bilmelerini sağlayarak ve cesaret veremek
gelişimlerine büyük yararlar sağlar.
Kendini gözlemlemesini öğretin, düşüncelerine nasıl takılıp kaldığının
farkına varmasını sağlayın ve en önemlisi de takılma gerçekleştiğinde
tekrar nasıl odaklanacağını konuşun.
Öğrenmenin duygusal boyutu ihmal edilmemelidir. Duygusal gelişimin
sağlıklı olması, davranışların kalıcı kılınması açısından önemlidir. Bu
nedenle öğrencilerin katılım, ait olma ve eğlence ihtiyaçlarının öğretimsel
etkinlikler esnasında karşılanması gerekir.
Yaramazlığın dikkat çekme(sıkılma ve sevgi ihtiyacından dolayı), güç
mücadelesi(tehdit edilmiş hissettiğinden dolayı), öç alma(incinme ve
haksızlığa uğradığını hissettiğinden dolayı) ve yetersizlik(güçsüz
hissettiğinden dolayı) olmak üzere dört kaynağı olduğunu akılda
tutulmalı yaramazlıklarının nedenine uygun olarak müdahale biçimi
belirlenmelidir. Uygun müdahale doğru sonuçlara götürür. Bu konuda bir
sınıf yönetimi kitaplarından yararlanabilirsiniz.
Pek çok DEHB’li çocuk görsel olarak daha iyi öğrendiği için bir şey
söyleneceği zaman göstererek söylemek tercih edilebilir. İstenilen
davranış aynı zamanda yazılırsa daha da somutlaşmış olur. Herhangi bir
olay ya da konunun taslağını çıkarma, kitap okurken ve dinlerken not
alma becerisi kazandırılmalıdır. Bu becerileri kazanmak DEHB’li
çocuklara kolay değildir. Fakat bir sefer öğrendikleri zaman okumaktan
ve ders dinlemekten daha az sıkılır hale gelirler.
Aşırı yorgunluk stres ve baskı çocukların özdenetimlerini azaltıp
uygunsuz davranışlara neden olabileceği için dinlenme fırsatları
sağlanmalıdır. Sessizlik zamanı ve gevşeme tekniği uygulamaları buna
örnek olabilir.
Bu çocuklar gün boyunca çok fazla başarısızlık duyguları yaşarlar. Bunun
için mümkün olduğunca başarılı olduğu durumlar araştırılıp başarılarının
altı çizilmelidir.
DEHB’li çocukların özdenetim düzeyi düşük olduğu için özdenetimli
olmasına yardımcı olacak geri bildirimler verilmelidir. Nasıl
davranacakları konusunda genellikle fikirleri olmayan bu çocuklara
alternatifler sunulmalıdır.(Bunu farklı bir biçimde nasıl söyleyebilirdin
gibi )
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DEHB’in en yıkıcı yönü DEHB’in kendisi değil özsaygıya yönelik ikincil
zararıdır. Bu çocuklar bol bol cesaretlendirilmeli, övülmelidir, ancak
överken dikkatli olunmalı, gerçek övgülerle sahtelerini kolayca
ayırabilecekleri unutulmamalıdır.
Çocuğa DEHB’in avantajları olduğu da hatırlatılmalıdır. Çok fazla enerji
verdiği için aşırı hareketlilik acil işlerin yapılmasında etkili olmaktadır.
İleride hareket ya da konuşkanlık gerektiren mesleklerde başarılı
olabilecekleri belirtilmelidir.
Ödevlerini tahtaya yazın ve yüksek sesle okuyun. Ödev yoksa “ödev yok”
diye uygun bir yere yazın. DEHB’li çocuklar yaptıkları işin neresinde
kaldıklarını kolay unuttuklarından hatırlatıcı listeler kullanmaya özen
gösterin. Büyük ödevleri küçük parçalara ayırın.
Mola tekniğini uygulayın. Mola iki türlü olabilmektedir. Birinci tür
molada öğrenci olumsuz davranışın yapıldığı ortamda kalmaktadır.
Öğrenci, başını sıranın üzerine koyarak 2-3 dakika öylece kalır. Mola yeri
sınıfın ayrı bir köşesi ya da başka bir oda da olabilir.
Sınıf içerisinde her gün yaptıkları çalışmaların ve ödevlerin düzenli
kontrolünün yapılması ve kayıt edilmesi önemlidir. Ayrıca aileye
çocuğun akademik ve davranış gelişimiyle ilgili ayrıntılı ve düzenli bilgi
verilmesi ve aileye taleplerin açık ve net bir şekilde sunulması
gerekmektedir.
Sınıf duvarlarına, öğrencilerin dikkatini dağıtıcı şeyler asılmamalı. Bu
öğrencilerin sıraları öğretmen masasına yakın olmalıdır. Ama onlar orada
amaçlı olarak tecrit edilmemelidir.
DEHB’Lİ çocuklar sınıfta hoşlandıkları arkadaşlarıyla eşleştirilmeli ve
dost olmalarını sağlanmalı, bu durum pekiştirilmelidir.
Şakacı, eğlenceli ve sürprizlere açık olunmalıdır. Güne yenilik
getirilmelidir. DEHB’li çocuklar sürprizleri severler.
Onlara herhangi bir olay ya da konunun taslağını çıkarmayı öğretin. Kitap
okurken ve dinlerken not alma strateji ve tekniklerini öğretin. Bu
teknikleri öğretmek kolay değildir. Fakat bir kez öğrendikleri zaman
okumaktan ve ders dinlemekten sıkılmaz hale gelebilirler.
Mümkün olduğunca bu çocuklara sorumluluk verilmelidir. Bu
sorumluluklar çocuk tarafından ceza biçiminde algılanmamalıdır.
Sözel olmayan ipuçlarını kullanın. Ders anlatırken dikkatsiz çocuğun
yanına gidin ve omzuna dokunun. Ders ilerlerken sınıfın etrafında dolaşın
ve kitaptan okunan ya da tartışılan bölümü gösterin. Ders planı
hazırlarken bu çocukların dikkatini nasıl çekeceğinizi ders planı içine
dâhil etmeye çalışın.
Odaklanmayı sağlayan araç gereç ve etkinlikleri araştırın, kendi
yaratıcılığınızı kullanın. Bu çocuklarla çalışırken ders esnasında
kullanabileceğiniz
işaretler
geliştirmek
sizin
yaşantınızı
kolaylaştıracaktır.
Sınıfta akran öğretimi yapmak DEHB’li öğrenciler için oldukça yararlı
olabilir. Akran öğretiminde geri bildirimler daha çabuk sağlanır. Geri
bildirimler vererek akademik başarıyı artırabilirsiniz.
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Son yirmi yıldır yapılan araştırmalar, öğrencilerin öğrenme stillerinin işitselden
görsele kaydığını, bütün öğrencilerin % 60’ının görsel öğrenme stratejileri ile daha iyi
performans gösterdiğini ve bu stratejileri tercih ettiğini belirlemiştir. DEHB olan öğrenciler
de çoğunlukla “görsel olarak öğrenen” çocuklardır. Bu çocuklar, öğretmenlerini pasif
dinlemelerini gerektiren geleneksel olarak işlenen dersleri kolaylıkla öğrenemezler.
Dolayısıyla öğretmenin örneklendirmesi ve görsel malzemeden yararlanması çok etkili
olacaktır. Öğrencinin aktif olarak öğrenmeye katılımı esastır.
Bununda yanında bu çocukların çoğu yaparak öğrenirler. Ele dayanan tekniklere daha
fazla gereksinim duyarlar. Dile dayalı mantık-matematiğe ilişkin öğrenmede ise güçlük
çekerler.
DEHB olan çocukların daha yeniliğe açık, sezgisel ve farklı öğrenme stilleri olabilir.
Öğretmenler, DEHB olan öğrencilerin öğrenme stillerini anlamaya çalışır ve stilleri
zenginleştirmek için gayret gösterirse, bu çocuklar daha iyi öğrenirler. Sınıf kurallarını,
ödüllerini, cezalarını net biçimde belirterek, yazıp asmak ve tutarlı olarak uygulamak
öğretmenlerin işini kolaylaştıracaktır. Öğrenciyle göz iletişimi kurmanız da önemlidir.
Öğrencinin davranışın değerlendirilmesi sınıf dışında yapılmalıdır.
Yapılacak
konuşmalarda çocuk öğretmeninin beklentilerini anlayabilmeli ve kendinin desteklendiğini
görebilmelidir.
Yapılan çalışmalarda verilen sürenin yeterli olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Yetersiz süreden dolayı ortaya çıkan başarısızlık çocuğun yeteneklerinden şüphe etmesine
neden olabilmektedir.
DEHB’ li çocuklar sürekli pekiştirilmeyi isterler. Hatta diğer öğrencilerden daha çok
olumlu pekiştirmeye ihtiyaç duyarlar. Tek başına olumlu pekiştirme davranışı kazanma ve
sürdürmede yeterli değildir, üstelik sürekli pekiştirme gerçek hayat ortamlarında
uygulanabilir de değildir.
DEHB’ li çocukların %10-33 ‘ü aynı zamanda öğrenme güçlüğüne sahiptir. Öğretmen
uygun düzenlemeleri yaparak sınıf süreçlerini yapılandırırsa, bu çocukların yarıdan fazlası
normal sınıflarda öğrenim görebilecektir.
Masa başında geçirdikleri zamanın çok küçük bir bölümünü verimli kullandıkları için
çalışmaya başlamadan önce mutlaka çalışma programı yapılmalıdır, çalışma süresi ve
konular küçük bölümlere ayrılmalıdır.
Sevgi gelince tüm eksiklikler biter. Yunus EMRE
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına
uygun araç gereçler hakkında basılı kaynaklardan ve yerel ağdan araştırmalar yapınız.
Çevrenizde bulunan özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarını gözlemleyerek fotoğraflar çekiniz.
Topladığınız bu bilgileri rapor hâline getirip çeşitli görsellerle destekleyerek bir
sunum hazırlayınız. Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 DEHB olan bireylerin eğitimleri ve
 Bunlar hakkında basılı kaynaklardan ve
ihtiyaçlarına
uygun
araç
gereçler
yerel ağdan araştırmalar yapabilirsiniz.
hakkında araştırma yapınız.
 DEHB olan çocukların bireylerin okul ve  Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını
eğitim ortamlarını gözlemleyip fotoğraflar
veya ilköğretim okullarının özel eğitim
çekiniz.
alt sınıflarını ziyaret edebilirsiniz.
 Topladığınız bu bilgileri rapor hâline  Raporunuzu
getiriniz.
destekleyiniz.

çeşitli

görsellerle

 Raporunuza hazırladığınız görselleri de
ekleyerek sunum oluşturunuz.

 Sunum hazırlamak
powerpoint
yararlanabilirsiniz.

 Hazırladığınız
sunumu
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Sunumunuzu paylaşırken sınıfınızda
varsa tepegöz veya akıllı tahtadan
yararlanabilirsiniz.

sınıfta
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için Microsoft
programından

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
''Evet'', kazanamadığınız becerileri ''Hayır'' kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

1. DEHB olan bireylerin eğitimleri ve ihtiyaçlarına uygun araç
gereçler hakkında araştırma yaptınız mı?
2. DEHB olan çocukların bireylerin okul ve eğitim ortamlarını
gözlemleyip fotoğraflar çektiniz mi?
3. Topladığınız bu bilgileri rapor hâline getirdiniz mi?
4. Raporunuza hazırladığınız
oluşturdunuz mu?

görselleri

de

ekleyerek

sunum

5. Hazırladığınız sunumu sınıfta arkadaşlarınızla paylaştınız mı?

25

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatle okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

DEHB için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 7 yaşından önce ortaya çıkmalıdır.
B) Aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği ve impulsivite temel özellikleridir.
C) DEHB gelip geçici bir yaramazlıktır.
D) Çocuk ve ergen nüfusunda sıklıkla karşılaşılır.
E) İstekleri erteleyememe sorunu vardır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocukların gelişim özelliklerinden biri değildir?
A) Boyu ve kilosu yaşına göre ortalamanın altındadır.
B) DEHB olan çocuklar acıya dayanıklılık gösterebilir.
C) Titizliği ve takıntıları vardır (obsesif -kompulsif tepkiler).
D) Sınıfta kalma oranı normal çocuklara göre iki-üç kat daha fazladır.
E) Hepsi üstün zekâlıdırlar.

3.

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocukların eğitimlerinde kullanılan araç
gereçlerden değildir?
A) Mum
B) Yap-boz
C) Puzzle
D) Tangramlar
E) Lego

4.

DEHB olan çocukların eğitimlerinde kullanılan araç-gereç ile ilgili verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Kumaştan yapılan oyuncaklar yanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
B) Paslanan kısımlarının değiştirilmesine gerek yoktur.
C) Tüm oyuncaklarda kullanılan boyalar kurşunsuz olmalıdır.
D) Oyuncakların gevşeyen parçaları gerekiyorsa tamir edilmelidir.
E) O gün çalışılacak olan kısa veya uzun dönemli amaçlara uygun olmalıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi DEHB olan çocukların okuma yazma becerilerindeki
yakınmalarından biri değildir?
A) Satır-sözcük atlamak
B) Paragrafta okuduğu yeri kaybetmek
C) Sözlük-harita veya rehberde istenileni bulamamak
D) Hızlı yazıp hiç hata yapmamak.
E) Yavaş yazmak yazmayı zamanında bitirememek.
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
6.

( ) DEHB olan çocuklar davranışlarından dolayı sorumluluk almak yerine sadece
özür dileyip bahane bulmayı öğrenirler.

7.

( )Harfleri ters dönmüş bir şekilde algılarlar.

8.

( )Müzik aletleri bu çocukların dikkatlerini dağıtmaktadır.

9.

( )İki resim arasındaki farkları bulma, noktaları birleştirme, nesneleri hatırlama sık
oynanan oyunlardandır.

10.

( )DEHB tanılı çocuklarda hareketli etkinliklere hiç yer verilmemelidir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME
KAZANIMI
ÖĞRENME

FAALİYETİ-2

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerin eğitim
ihtiyaçlarına uygun hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya
yardımcı olabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için BEP (Bireysel
Eğitim Planı)’in ve GEP (Grup Eğitim Planı)’lerin önemini, hazırlarken dikkat
edilmesi gereken noktaları çeşitli yazılı kaynaklardan ve yerel ağlardan
araştırınız.



Bulunduğunuz yerdeki özel eğitim kurumları ve RAM(Rehberlik Araştırma
Merkezi) ‘ları ziyaret edip DEHB olan çocuklar için kullandıkları BEP’leri ve
GEP (Grup Eğitim Planı)’leri inceleyiniz.



Edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek bir sunum hazırlayınız.



Sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE
HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN
BİREYLERE UYGUN
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ (BEP) VE GRUP
EĞİTİM PROGRAMI (GEP)
2.1. DEHB’ de BEP (Bireysel Eğitim Planı)’in Önemi ve
Uygulanması
2.1.1.BEP (Bireysel Eğitim Planı)’in Tanımı ve Önemi
BEP (Bireysel Eğitim Planı)’in tanımı; “Öğrencinin genel performans düzeyi
doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olduğu ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağının
belirlendiği öğretim programıdır.
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DEHB, çocuğun yaşamında sadece dersini engelleyen dikkat verememe ya da
uyumunu bozan dürtü kontrol edememe olarak kalmamakta, her geçen yıl başarısızlık, kaygı
ve çökkünlük, öğrenme açıkları ve sosyal davranış kusurları eklenerek çocuğu mutsuz,
keyifsiz, öfkeli, kaygılı, başarısız bir yetişkin olmaya doğru itmektedir.
Bu yüzden okul öncesi eğitimde etkili Bireysel Eğitim Planları hazırlamak ve bunları düzenli
olarak uygulamak gereklidir.

2.1.2. DEHB Bozukluğu Olan Bireyler ve BEP Hazırlamanın Önemi
DEHB olan çocuklar için BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı) hazırlama süreci
öncelikle çocuğu tanımakla başlar. Çocuğun neyi yapıp neyi yapamadığını bilmek
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının daha gerçekçi hedefler doğrultusunda oluşmasını sağlar.
DEHB’ in türü ve derecesine göre kaynak oda/destek eğitim odasında öğrencinin
geçireceği süre ve hangi alanlarda öğretim yapılacağına ''Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Geliştirme Birimi'' karar verir.
BEP birey için eğitsel bir yol haritasıdır. BEP’ in amacı, öğrencilere en üst düzeyde
yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır.
BEP ile öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerin neler olduğu
belirlenir. Sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi ve beceri eksiklerinin nasıl
giderileceği açığa kavuşturulur. Böylece DEHB tanılı bireyler, BEP sürecinde öğrenmeyi
daha anlamlı hale getirecek teknikleri öğrenmiş öğretmenlerin katılımıyla, becerilerini
geliştirme ve öğretimde farklı düzenlemelerin yardımıyla öğrenmeyi daha kolay
gerçekleştirme olanağı bulurlar.

2.1.3. DEHB Bozukluğu Olan Bireylere BEP Hazırlarken Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar











BEP hazırlarken bir grubun değil, bireyin eğitim gereksinimleri, bugünü ya da
gelecekte onun bağımsız yaşamını kolaylaştıracak şekilde dikkate alınmalıdır.
Öğrencinin yapabildiklerine odaklanılmalıdır.
Etkinlikler bir aktif bir pasif etkinlik şeklinde düzenlenmelidir.
Hareketli etkinliklere mutlaka yer verilmelidir.
Sürekli iletişim içinde olunmalı, işbirliği içinde çalışmaya önem verilmelidir.
Ders planları, bireyin BEP ’inde yer alan amaç ve hedefleri yansıtmalıdır.
Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır.
İzleme ve değerlendirme çalışmaları planlı olarak yapılmalıdır.
Destek hizmetler, yöneltme raporunda belirtildiği şekilde verilmelidir.
Öğrencinin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacıyla
düzenlemeler yapılmalıdır.
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ÖĞRENCİ ADI SOYADI (ÖRNEKTİR)
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI
Doğum Tarihi:
Anne / Baba Adı
Meslekleri:
Ev Adresi /Telefon:
ACİL Durumlarda II. Telefon:
Kardeş sayısı :2(Kendinden büyük ağabeyi var)
Engel Durumu: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Ek Engeli: Yok
Sürekli Kullandığı ilaç / protez. Vb. Yok
Özel Eğitim Hizmetleri Kurul Kararı : 07/ 03 /2011 tarih 11/767sayılı kararı
Mevcut Davranış Bozuklukları:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bir ders saati esnasında 5-10 kez ayağa kalkıp sınıfta dolaşmak,
Arkadaşlarına söz ile sataşmak,
Arkadaşlarına fiziksel olarak sataşmak,
Arkadaşlarına tükürmek,
Arkadaşlarını kucaklamak
Ders dinlemeyip başka şeylerle ilgilenmek,
Ödevlerini zamanında ve tam olarak yapmamak
ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ / AÇIKLAMALAR

…………. eğitim öğretim yılında okulumuz 1. sınıfına kaydolmuş olup halen aynı
şubesinde …/….. şubesinde eğitimine devam etmektedir. Okul öncesi eğitimden
yaralanmamıştır. Okul sınıf kurallarına uymaması, Toplumsal uyum becerilerinde
akranlarından gerilik görülerek sınıf öğretmeni tarafından durumunun incelenmesi talebi ile
Rehberlik Araştırma Merkezine yönlendirmesi yapılmıştır. R.A.M. tarafından yapılan
incelemeler sonucu zihinsel gelişiminin normal olduğu ancak Dikkat Eksikliği ve
Hiperaktivite Bozukluğu gösterdiği tespit edilmiş olup; Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nca
………………………… İlköğretim Okulu’nda kendi sınıfında DEHB’na yönelik
Kaynaştırma Eğitimine tabi olması kararlaştırılmıştır.
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ÖRNEK BEP DOSYASI
EĞİTSEL PERFORMANS DÜZEYİ
TÜRKÇEDE ( OKUMAYAZMA) İŞLEVDE
BULUNMA DÜZEYİ

MATEMATİKDE İŞLEVDE
BULUNMA DÜZEYİ

HAYAT BİLGİSİ (SOSYAL
BİLGİLER-FEN
BİLGİSİ)NDE İŞLEVDE
BULUNMA DÜZEYİ

BEDEN EĞİTİMİNDE
İŞLEVDE BULUNMA
DÜZEYİ

GÖRSEL SANATLARDA
İŞLEVDE BULUNMA
DÜZEYİ

MÜZİKTE İŞLEVDE
BULUNMA DÜZEYİ






Okuma parçalarını okur, yazar.
Yazım kurallarına uymuyor.
Noktalama işaretlerini doğru olarak kullanamıyor.
Okunan anlatılan bir konu ile ilgili sorulara doğru
cevaplar veremiyor.
 Bir gününü basit cümlelerle anlatamıyor.








3 basamaklı sayıları okur, yazar.
Renkleri ayırt edebiliyor.
2 basamaklı sayılar ile dört işlem yapıyor.
1’er,5’er,10’ar,2’şer’li ritmik sayma yapıyor.
Varlıklar arası ilişki kuruyor.
Saat, uzunluk, ağırlık, para gibi ölçü birimlerini
kullanamıyor.
 Okul kurallarına uymuyor.
 Günleri sayıyor, bulunduğu günü adlandırıyor.
 Hafta, mevsim,yıl, ay, gün, saat kavramları gelişmiş.
 Atatürk’ü, anne ve babasını tanıyor.
 Atatürk’ün neler yaptığını anlatıyor.
 Andımız ve İstiklal Marşı’na eşlik ediyor.
 Öz bakım ve kişisel bakımını bağımsız olarak
yapabiliyor.
 Taklidi vücut hareketleri yapıyor.
 Sıra olma davranışı var. Ancak uzun süre sırsında
bekleyemiyor.
 Yanaşık düzen hareketleri gelişmemiş.
 Top atıp tutma becerisi gelişmiş.
 Denge hareketleri yapıyor.
 Atlama becerileri gelişmiş.
 Atletizm müsabakalarında amacın rakibini geçmek
olduğunu biliyor.
 Taşırmadan boyama yapıyor.
 Yırtma, yapıştırma yapıyor.
 Makas kullanıyor.
 Nesne resmi çiziyor.
 Nesne resmini gerçek rengi ile eşleştiremiyor.
 Duygu düşüncelerini çizemiyor.
 Bireysel şarkı söylüyor.
 Müzik dinliyor.
 Koroya katılamıyor.
 Çalgı aletlerinin amacının müzik yapmak olduğunu
ayırt edebiliyor ve adlandırabiliyor.
Ritim taklit edemiyor. Aceleci davranıyor.
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BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI ( 1 YILLIK) (20../ 20..)
ÖNGÖRÜLEN ÖZEL EĞİTİM AMAÇLARI VE PLANLAMASI
UZUN DÖNEMLİ
AMAÇLAR

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR

AYLAR /
HAFTALAR

TÜRKÇE

1a) Büyük harf yazımı ile
ilgili kurallara uyar.
1b) Kesme işareti ile ilgili
yazım kurallarına uyar.
1c) Satır sonuna sığmayan
kelimeyi doğru hecelerine
ayırır.
2a) Nokta işaretini doğru
2- Noktalama
yerde kullanır.
işaretlerini doğru
2b) Soru işaretini doğru
olarak kullanır.
yerde kullanır.
2c) virgül işaretini doğru
yerde kullanır.
2d) Ünlem işaretini doğru
yerde kullanır.
3a) 3-5 / 5-10 / 10-20
cümlelik anlatımla ilgili
3-Okunan,
anlatılan bir olay sorulara doğru olarak cevap
verir.
ile ilgili sorulara
doğru olarak cevap 3b) 3-5 / 5-10 / 10-20
cümlelik okuma ile ilgili
verir.
sorulara doğru olarak cevap
verir
1- Yazım
kurallarına uygun
olarak yazar.

4-Bir gününü
anlatır.

4a) Sabah kalkınca
yaptıklarını oluş sırasına
uygun olarak anlatır.
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EYLÜL, EKİM
KASIM
KASIM
EKİM /
KASIM
KASIM /
ARALIK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT

MART
MART
NİSAN
MAYIS

DEĞERLENDİRME

4b) Okulda yaptıklarını oluş
sırasına uygun olarak
MAYIS
anlatır.
4c) Okuldan eve gidince
yaptıklarını oluş sırasına
uygun olarak anlatır.
MAYIS
4d) Akşam olunca
HAZİRAN
yaptıklarını oluş sırasına
uygun olarak anlatır.
4e) Hafta sonunda
yaptıklarını oluş sırasına
uygun olarak anlatır.
MATEMATİK

KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR

1a) Toplama işlemi yaparak
1- 3 basamaklı
sayılarla dört işlem problem çözer.
yapar.
1b) Çıkartma işlemi yaparak
problem çözer.
1c) Çarpma işlemi yaparak
problem çözer.
1d) Bölme işlemi yaparak
2- Tam, yarım
problem çözer.
çeyrek
kavramlarını ayırt 1a) Bir bütünün iki eş
eder.
parçasına yarım der.

3- Basit alış veriş
hesaplamaları
yapar.

2b) Bir bütünün dört eş
parçasına çeyrek der.
2c) tam, yarım, çeyrek
kavramları ile ilgili
problemler çözer.
3a) Çevresindeki sık
kullanılan nesnelerin
(ekmek, kalem, sakız…)
kaç TL olduğunu söyler.
3b) 100 kuruşun 1 Tl.
olduğunu söyler.
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AYLAR /
HAFTALAR

EYLÜL /EKİM
KASIM /
ARALIK
OCAK

ŞUBAT
ŞUBAT
MART

NİSAN
NİSAN

DEĞERLENDİRME

4-Tamlı ve
4a) Tamlı saatleri okur.
buçuklu saatleri
4b) Buçuklu saatleri okur.
okur.
5- Verilen sayıdan
itibaren 2’şerli,
5a) Verilen sayıdan itibaren
3’erli, 4’erli,
2’şerli, 3’erli, 4’erli, 5’erli
6’şarlı olarak
olarak ritmik sayar
ritmik sayar.
5b) Verilen sayıdan itibaren
2’şerli, 100’e kadar ritmik
sayar
5c) Verilen sayıdan itibaren
3’erli, 100’e kadar ritmik
sayar
5d) Verilen sayıdan itibaren
4’ erli olarak 100’e kadar
ritmik sayar
5e) Verilen sayıdan itibaren
6’ şarlı olarak 100’e kadar
ritmik sayar

MAYIS /
HAZİRAN

KASIM

ARALIK

OCAK

MART
NİSAN

NOT: 1- Diğer dersler ünitelendirilmiş yıllık plan doğrultusunda grup eğitimi olarak
planlanmıştır.
2- Davranış bozuklukları ile baş etmede DEHB olan çocukların özellikleri ve Özel
Eğitim hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddeleri dikkate alınacak. Davranış Değiştirme
Yöntemleri kullanılacaktır.
3- BEP aile ile birlikte uygulanırsa nitelikli olacaktır.

Sınıf Öğretmeni
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BÖP (BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PLANI) ÖRNEĞİ
Öğrencinin AdıSoyadı:
Öğretmenin Adı Soyadı:

SÜRE :

DERS :
TARİH :
SINIF

:

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:
KISA DÖNEMLİ AMAÇ :
ÖĞRETİMSEL AMAÇ

:

TEKNİK VE YÖNTEM

:

ARAÇ-GEREÇLER

:

UYGULAMA

:

DEĞERLENDİRME

:
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BEP (BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI) ÖRNEĞİ
Öğrencinin Adı Soyadı:
Öğretmenin Adı Soyadı:
Sınıf:
BEP Hazırlama Tarihi:

Öğrencinin şu anki performans düzeyi:
Uzun Dönemli
Amaçlar

Kısa Dönemli
Amaçlar

Yöntem ve
Teknik
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Başlama-Bitiş
Tarihleri

Sorumlu Kişi

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ
ÖRNEĞİ
AYLAR/
HAFTA

ÖĞRETİMSEL
AMAÇLAR

ÖĞRETİM

YÖNTEM VE
TEKNİKLER

PROGRAMI

UYGULAMA

KULLANILACAK
MATERYAL VE
KAYNAKLAR

BİLİŞSEL GELİŞİM
ÖĞRETİMSEL
AMAÇLAR

 Adı söylendiğinde  Model olma, taklit  Masa,
etme,
doğrudan
sandalye
bakar.
öğretim
 ’Otur’ komutunu  Model olma, taklit  Masa,
etme,
doğrudan
sandalye
yardımla yapar.
öğretim
 ’Otur’ komutunu  Model olma, taklit
 Masa,
etme,
doğrudan
öğretmen
sandalye
öğretim
kontrolünde yapar.
 ’Otur’ denildiğinde  Model olma, taklit  Masa,
etme,
doğrudan
sandalye
oturur
öğretim
 Öğretmen
 Model olma, taklit
 Masa,
etme,
doğrudan
kontrolünde
sandalye
öğretim
sırasına oturur
 Öğretmen
kontrolünde
10-  Model olma, taklit  Masa,
etme,
doğrudan
sandalye
15sn
sırasında
öğretim
oturur
 ’Sırana
otur  Model olma, taklit
 Masa,
etme,
doğrudan
‘komutuyla sırasına
sandalye
öğretim
oturur.
 Sırasında istenilen  Model olma, taklit  Masa,
etme,
doğrudan
sandalye
süre kadar oturur.
öğretim
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sıra,
sıra,

sıra,

sıra,

sıra,

sıra,

sıra,

sıra,

Değerlendirme

AYLAR/
HAFTA

ÖĞRETİMSEL
AMAÇLAR

YÖNTEM VE
TEKNİKLER

KULLANILACAK
MATERYAL VE
KAYNAKLAR

DİL GELİŞİMİ
ÖĞRETİMSEL
AMAÇLAR

 Gösterilen
nesnenin
söyler

 Model olma,
adını

 Adı
söylenen
nesneyi gösterir.
 Resimli karttaki
nesneyi
gösterir/söyler.

doğrudan
öğretim,
taklit etme
 Model olma,
doğrudan
öğretim
,taklit etme
 Model olma,
doğrudan
öğretim
,taklit etme
 Model olma
,doğrudan
öğretim,takli
t etme

 Nesne kartları,

 Nesne kartları,

 Nesne kartları,

 İki resim arasında
adı
söylenen
 Nesne kartları,
resmi
gösterir/söyler.
 Dört veya daha
fazla
resim  Model olma,
doğrudan
arasında
adı
 Nesne kartları,
öğretim
,
söylenen resmi
taklit etme
gösterir/söyler
 Karışık
olarak
verilen
resimli  Model olma,
doğrudan
kartlardaki
 Nesne kartları,
öğretim,
nesneleri
taklit etme
gösterir/söyler.
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Değerlendirme

 Etkinlik sırasında
yaptığı
iş  Model olma,
 Boya, kâğıt, sıvı
doğrudan
söylendiğinde
öğretim
yapıştırıcı
söyleneni tekrar
taklit etme
eder.

 ’Şimdi ne
yapıyorsun?’
sorusuna iki
sözcükle cevap
verir.
 ’Bundan sonra ne
yapmak
istiyorsun?’sorus
una cevap verir.

 Ne yapmak
istediğini basit
sözcüklerle
söyler.

 Model olma,
doğrudan
öğretim,
taklit etme
 Model olma,
doğrudan
öğretim,takli
t etme

 Model olma,
doğrudan
öğretim,takli
t etme

 Boya, kâğıt, sıvı
yapıştırıcı

 Boya, kağıt, sıvı
yapıştırıcı

 Gereksinimlerini  Model olma,
 Boya, kâğıt, sıvı
doğrudan
basit
ifadelerle
öğretim,
yapıştırıcı
söyler.
taklit etme

2.2. GEP ve Tanımı
18 Mayıs 2012 Tarihli Resmi Gazete, 28296 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel
Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ne göre eğitim gruplarının oluşturulması:
MADDE 3 – i) Grup eğitimi: (Değişik ibare: RG-24/5/2013-28656) Engel grupları,
(Değişik ibare:RG24/5/2013-28656) engel niteliği ve derecesi, (Değişik ibare: RG24/5/2013-28656) engellinin takvim yaşı ve gelişim özellikleri ile destek eğitim programı ve
modülleri dikkate alınarak birden fazla bireyden oluşturulan gruplara verilen eğitim,
Çocukların tanıları ve gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yetersizlikleri
birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocukların bir arada
aldıkları eğitimi Grup Eğitimi olarak tanımlanabilir.
Grup eğitimi yapılacak gruptaki her birey ayrı ayrı değerlendirilir ve buna göre bir
eğitim programı hazırlanır. Böylece çakışan ortak becerilerden grup programı planlanır.
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Çocuğun hazır bulunuşluluğu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gibi
durumlarda gerekli uygun koşullar yine bireysel eğitim öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak
görüşmeler sonucunda değerlendirilerek bir sonuca varılır.
Grup eğitimi -eğer varsa-çocukların devam ettiği kreş ya da okuldaki davranışları
hakkında fikir vereceğinden önemlidir. Çünkü grup eğitiminde, alınan veriler doğrultusunda
çocuğun devam ettiği okul ile işbirliği daha sağlıklı olmakta ve böylece okuldaki davranış
problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu davranışları görülerek çocuğun kendine güven
duyması sağlanmaktadır.
Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Bu içerik
oluşturulurken çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate
alınır. Grupların mevcutları; görme engelli bireyler, işitme engelli bireyler, dil ve konuşma
güçlüğü olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için en fazla on, zihinsel engelli
bireyler için en fazla sekiz, yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireyler için en fazla dört
bireyden oluşur.
Kısaca grup eğitiminin, gelişim seviyeleri birbirine yakın 5-8 çocuktan oluşan
gruplarla yapılması ideal olanıdır. Yapılacak çalışmalar ise grubun gelişimsel özellikleri de
dikkate alınarak en az 2 eğitimci ile yürütülmelidir. Çocukların ortak gereksinimleri
doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenmeli ve ayda en az 4 saat süren gruplarda
yetersizlikleri birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar
bir arada eğitim almalıdır.

2.2.1. DEHB Bozukluğu Olan Bireyler ve GEP’ ı Hazırlamanın Önemi
Grup çalışmalarında amaç iletişimi, işbirliğini ve sosyal etkileşimi arttırmak olduğuna
göre öğretmen öğrenciyi motive etmeli, yönlendirmeli, model olmalıdır. Güvensiz, içine
kapanık, hayata küsmüş bireylere görev vererek, onları sözel ilişki kurabilen, birlikte
çalışmaktan zevk duyan, sosyal bireyler olmasına yardımcı olmalıdır.

Grup Eğitim Planı(GEP) sayesinde çocuklar;







Öz bakım becerilerini geliştirir,
Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenir,
Komut alma ve sıra almayı öğrenir,
Özgüvenini geliştirir,
Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır.
Sosyal gelişimleri desteklenmiş olur.
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2.2.2. DEHB Bozukluğu Olan Bireylere GEP Hazırlarken Dikkat Edilmesi
Gereken Noktalar













Eğitim etkinlikleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa
doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine
ağırlık verilmelidir.
Her aşamada öğrenciyi öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler
kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır.
Uygun davranışları belirleyip bu davranışları grup kurallarına dönüştürülmeli,
Olumlu davranışlar üzerinde odaklanılmalı,
Kural sayısını yaş grubunun ihtiyaçları ve seviyesine göre 3-8 arasında
tutulmalı,
Kurallar basit, kısa ve olumlu şekilde belirtilmeli,
Kuralların gözlenebilir davranışları hedeflemesi sağlanmalı,
Uygulanabilecek kurallar belirlenmeli,
Farklı öğretim ortamları için farklı kurallar oluşturmalı (örnek: büyük ve küçük
grup, laboratuar çalışmaları, bağımsız çalışma için),
Öğrencinin kurallara uyması ve kuralları çiğnemesi durumunda oluşacak
sonuçlar belirlenmeli,
Öğrencilere kurallar teker teker kazandırılmalı ve bir kural öğretilmeden
diğerine geçilmemeli,
Grup kurallarına uyan, uygun
davranışları gösteren öğrenciler
ödüllendirilmelidir.

2.2.3. Grup Eğitimi İçin Plan Hazırlama
Grup Eğitimi planı hazırlarken aşağıdaki önerilere dikkat edilmelidir.











Öğrencilerin birbirlerini rahatsız etmelerini önleyecek mesafeler bırakınız.
Öğretim ortamının düzenli, kullanışlı ve sağlıklı olmasına dikkat ediniz(raflar,
masalar, dolaplar, kutular, merdivenler vb.).
Düzenlemeleri öğrenciler gelmeden önce yapınız.
Açıklamaları kısa ve basit yapınız.
Tüm öğrencileri görebileceğiniz ve koruyabileceğiniz bir düzenleme yapınız.
Hareketi mümkün olduğu kadar çabuk başlatınız.
Çocukları cesaretlendirmek için teşvik edici olunuz.
Değişik çocukları seçerek onları kendilerine güvenir yapınız.
Sınıf kalabalık ise 2 veya 3 gruba ayırarak, her gruba yapacakları davranışı ayrı
ayrı gösteriniz.
Pekiştireçlere zamanında yer veriniz.
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Resim 2. DEHB tanılı çocuklarla grup eğitimi

ÖRNEK: Grup eğitimi planı
DEHB’li çocuklar yazılı ve sözlü anlatımda sorun yaşamaktadırlar. Bununla birlikte
DEHB olan çocuklara bir konu başlığı verildiğinde hikâye oluşturmakta oldukça
zorlandıkları görülmektedir. Sizin belirlediğiniz sözcüklerden oluşan bir hikâyeyi yazmaları
çok daha kolay olmaktadır. Bu nedenle çocukların bu konuda eksikliklerinin giderilmesi
amacıyla aşağıda yer alan “Hikâye Başlatıcı” isimli yapılandırılmış kelimeleri içeren etkinlik
örneği özellikle yazılı anlatımda yaşadıkları güçlüklerle baş etmelerine yardımcı olacaktır.
Öğrenciler için alınan uzun ve kısa dönemli amaçlar belirlenir. Program sırasında
kullanılacak pekiştireç ve öğretme teknikleri seçilir, gerekli materyallerin tespiti yapılır. Plan
uygulandıktan sonra öğrencilerin ve eğitim programının değerlendirilmesi yapılır.

42

Örnek grup eğitimi planı

Okulun Adı: Tarih:
Etkinlik Adı: Hikâye Oluşturma (3. sınıftan itibaren)

Hikâye Başlatıcı……
azarladı, yelkenli, atladı, avladı, çağırdı, fırlattı, arazi sahibi, diledi, kiraladı, sordu.
 Yukarıda yer alan kelimelerin tümünü bir paragraf içerisinde kulanın.
 Verilmiş her kelimeyi hikâye içerisinde kullandıktan sonra altını çizin.
 Hikâyeyi yazarken noktalama işaretlerine, hece bölmelerine, büyük-küçük harf
kullanımına ve cümleler arasındaki bağlantılara dikkat edin.
Hikâye:

Öğretmen:
Bilişsel Gelişim:
 Uzun Dönemli Amaç: 1. Verilen kelimelerle anlamlı cümleler kurar.
 Kısa Dönemli Amaçlar:
a)Verilen kelimenin anlamını bilir.
b) Verilen kelimeyi cümle içerisinde işlevsel olarak kullanır.

Dil Gelişimi:
 Uzun Dönemli Amaç 2. Verilen kelimelerle hikaye oluşturur.
 Kısa Dönemli Amaçlar:

a)Öğretmen kontrolünde kelimelerin anlamını söyler.
b)Öğretmen kontrolünde hikâye kurgular.
c)’Sırana otur ‘komutuyla sırasına oturur.
d)Oluşturduğu hikâyeyi okur.
Öğrencinin Adı ve Soyadı

Tepki
Türü

Materyal
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Kullanılan
Yöntem
Pekiştireçler ve

Bireysel
Değerlendirme(5/5)

Teknik

Aydın Gerçek

+

S.Ç.

D.O.

Damla Kaş

---

Y.P.

S.O.

Ceren Kum

( )

Y.P.

D.O.

4/5 denemede
doğru davranış
2/5 denemede
doğru davranış
5/5 denemede
tepki vermedi.

Değerlendirme

Etkinlik
Açısından:
Program
Açısından:
Öğrenci
Açısından:
Tepki Türü:
+ :Doğru Tepki
B:Bağımsız

-:Yanlış Tepki

( ): Tepkisiz Kalma

Yöntem ve Teknikler
Doğrudan Öğretim: D.O. Sabit bekleme süreli öğretim : S.O.
M.O. :Model Olma: F.D.Fiziksel Destek S.İ.Sözel İpucu İ.İ.İşaret İpucu
Kullanılan Pekiştireçler
Yiyecek pekiştireci: Y.P. Sembol Pekiştireç: S.Ç.
Etkinlik 1:Siz de aşağıda verilen tabloyu kullanarak DEHB tanılı 5 öğrenciden oluşan bir gruba Grup
Eğitim Planı hazırlayınız.
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Okulun Adı:
Tarih:
Etkinlik Adı:
Öğretmen:
Uzun Dönemli Amaç:
Kısa Dönemli Amaçlar:
Öğrencinin Adı ve Soyadı

Değerlendirme
Etkinlik Açısından:
Program
Açısından:
Öğrenci
Açısından:
Tepki Türü
+ :Doğru Tepki
B:Bağımsız

Tepki
Kullanılan
Materyal
Türü
Pekiştireçler

--:Yanlış Tepki

Yöntem
ve
Teknik

( ): Tepkisiz Kalma

Yöntem ve Teknikler
Doğrudan Öğretim: D.O. Sabit bekleme süreli öğretim:S.O.
M.O. :Model Olma
F.Y.:Fiziksel Destek
S.İ.:Sözel İpucu
İ.İ.:İşaret İpucu
Kullanılan Pekiştireçler
Yiyecek pekiştireci: Y.P. Sembol Pekiştireç: S.Ç.

45

Bireysel
Değerlendirme

OYUN ÖRNEKLERİ


Ne uçar ne uçmaz oyunu: Öğretmen uçtu uçtu …….der eğer söylediği uçuyorsa
çocuklar ayağa kalkar uçmuyorsa hareket etmez. Yanılan çocuk oyundan çıkar.
(uçtu uçtu kuş uçtu, uçtu uçtu köpek uçtu vb.)



Bom oyunu: (4-5 kişilik küçük grupla oynanabilir.) Birden başlayarak ritmik
sayılır beş ve katları söylenmez onun yerine bom denir. Yanılan çocuk oyundan
çıkar.



Mısır patlatma oyunu: Öğrenciler el ele tutuşarak halka olur ellerini bırakırlar
ve oldukları yere çömelirler. Öğretmen ‘canım patlamış mısır çekti mısırları
tencereye koydum ateşin üstüne yerleştirdim patlamaya başladı’ der ve
öğretmen her pat dediğinde çocuklar ayağa kalkar ve tekrar çömelir. Öğretmen
farklı aralıklarda pat pat der yanılan çocuklar oyundan çıkar.



Hızlı bulan kazanır oyunu: Öğretmen çocukları beşer kişilik gruba ayırır. Daha
önceden sınıfın farklı yerlerine sakladığı üçgen, daire, kare, dikdörtgen vb.
geometrik şekilleri bulmalarını ister her grubun getirdiği şekiller ayrı yerde
toplanır, verilen süre bitiminde en fazla şekil toplayan grup kazanır.



Bul giy oyunu: Öğrenciler sınıf ayakkabılarını çıkarır karışık olarak belirlenen
bir yere konulur, çocuklar aynı noktada bulunur öğretmenin komutu ile her
çocuk kendi ayakkabısını bulup giyer birinci olan alkışlanır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için BEP (Bireysel Eğitim
Planı)’in ve GEP (Grup Eğitim Planı)’lerin önemini, hazırlarken dikkat edilmesi gereken
noktaları çeşitli yazılı kaynaklardan ve yerel ağlardan araştırınız.
Bulunduğunuz yerdeki özel eğitim kurumları ve RAM(Rehberlik Araştırma Merkezi)
‘ları ziyaret edip DEHB olan çocuklar için kullandıkları BEP’leri ve GEP (Grup Eğitim
Planı)’leri inceleyiniz. Edindiğiniz bilgileri rapor haline getirerek bir sunum hazırlayınız.
Sunumunuzu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 DEHB tanılı çocuklar için BEP ve GEP
örneklerini inceleyiniz.

 Çevrenizdeki
çeşitli
özel
eğitim
kurumları ve RAM(Rehberlik Araştırma
Merkezi)’nı ziyaret edebilirsiniz.

 DEHB tanılı çocuklar için hazırlarken
 Çeşitli yazılı kaynaklardan ve yerel
dikkat edilmesi gereken noktaları
ağlardan yararlanabilirsiniz.
araştırınız.
 Örneklerinizin DEHB olan çocukların
 Edindiğiniz bilgileri raporlaştırınız.
dikkat, algı, hareket gibi becerileri de
kapsamasına dikkat ediniz.
 Oluşturduğunuz
sunumu
sınıfta
 Oluşturduğunuz raporlardan bir sunum
arkadaşlarınıza sununuz.
hazırlayınız.
 Hazırladığınız
sunum
hakkında
arkadaşlarınızdan geri bildirim alınız.

 Bu sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
''Evet'', kazanamadığınız becerileri ''Hayır'' kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. DEHB tanılı çocuklar için BEP ve GEP örneklerini incelediniz mi?
2. DEHB tanılı çocuklar için hazırlarken dikkat edilmesi gereken
noktaları araştırdınız mı?
3. Edindiğiniz bilgileri raporlaştırdınız mı?
4. Oluşturduğunuz raporlardan bir sunum hazırladınız mı?
5. Bu sunumu arkadaşlarınızla paylaştınız mı?
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Evet

Hayır

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Okul öncesi eğitimde etkili Bireysel Eğitim Planları hazırlamak ve bunları düzenli
olarak uygulamak gereklidir.

2.

( )Kaynak oda/destek eğitim odasında öğrencinin geçireceği süre ve hangi alanlarda
öğretim yapılacağına sınıf öğretmeni karar verir.

3.

( ) BEP birey için eğitsel bir yol haritasıdır.

4.

( ) Grup çalışmalarında iletişimi, işbirliğini ve sosyal etkileşimi arttırmaya gerek
yoktur.

5.

( ) Grup eğitiminin, gelişim seviyeleri birbirine yakın 8-12 çocuktan oluşan gruplarla
yapılması ideal olanıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
DEHB ve Kaynaştırma modülü kapsamında öğrendiklerinizle ilgili (DEHB'nun
tanımı, tanılanması, belirtileri, sınıflandırılması, tedavisi, DEHB' luğu olan çocukların
kaynaştırılması, eğitimlerinde kullanılan araç gereç ve etkinlikler) bu çocukların haklarını
bilme ve hakkını savunma, birlikte iş yapabilme, farklılıklara karşı saygı ve hoşgörü,
öğretmenlere ve insanlığa karşı saygı ile ilgili makaleler duvar yazıları, şiir ve karikatürler
bulunuz.
Araştırmalarınızı sınıf arkadaşlarınızla beraber inceleyiniz. Bir gazete oluşturmak
üzere uygun ebatlarda kâğıtlar seçip görsel düzenine de dikkat ederek gazeteyi oluşturunuz.
Oluşturduğunuz gazeteyi sınıf panosuna asınız. Gazeteyi çoğaltarak okula ve çevreye de
sunabilirsiniz.

KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri
''Evet'', kazanamadığınız becerileri ''Hayır'' kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1. Konularla ilgili haber, makale, başyazı, karikatür ve şiir araştırdınız
mı?
2. Araştırmalarınızı sınıf arkadaşlarınız ile beraber incelediniz mi?
3. Gazeteye ekleyeceğiniz araştırmaları öğretmeniniz yardımıyla
seçtiniz mi?
4. Gazetenizi görselliğine dikkat ederek oluşturdunuz mu?
5. Oluşturduğunuz gazeteyi sınıf panosuna astınız mı?
6. Oluşturduğunuz gazeteyi çevrenize dağıttınız mı?

50

Evet

Hayır

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C
E
A
B
D
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
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