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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

DAL

Özel Eğitim
Ortopedik Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Eğitim
Planı
40/30

MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN SÜRESİ
MODÜLÜN AMACI

MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireye / öğrenciye, ortopedik yetersizlik ve süreğen
hastalıkları olan bireylerin özelliklerine uygun; bireysel
eğitim ve grup eğitim planı, uygun araç gereç hazırlama,
ortam planlama ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
1. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalıkları olan
bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun araç
gereç ve ortam planlayabileceksiniz.
2. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalıkları olan
bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun hazırlanan
bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya
yardımcı olabileceksiniz.
Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel
eğitim kurumları, rehberlik araştırma merkezleri, özel ve
kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim odaları
Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon cihazı,
fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, uyarıcı pano, tepegöz,
asetat, fotoğraflar, CD, VCD, bilgisayar donanımları,
DVD, televizyon, legolar, yapbozlar, çeşitli kavram
geliştirici eğitici oyuncaklar, eğitici kitaplar, zekâ
geliştiren oyunlar vb.
Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri
belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla
değerlendirileceksiniz.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendine özgü özellikleri, ilgi,
yetenek ve öğrenme ihtiyaçları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime
ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan”
eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır.
Ortopedik yetersizliği olan bireylerin var olan kaba ve ince motor becerilerini
artırmak, belirli bir düzeyde tutmak ve kullandığı tüm ortopedik araç gereçlerden en iyi
şekilde yararlanmalarını sağlamak için eğitimin desteklenmesi gerekmektedir.
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların her birinin engel türü,
derecesi ve engelden / hastalıktan etkilenme durumları birbirinden farklı olabilmektedir.
Çocuğa sunulan bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim
ortamları ve etkinliklerle; ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların gelişim
kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. Etkinlik hazırlarken
çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu modülde; ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların gelişim
özelliklerini ve eğitsel performansını değerlendirerek “Bireysel Eğitim Programı”
hazırlayabileceksiniz. Programa uygun araç gereçleri seçebilecek hatta kendiniz
yaratıcılığınızı kullanarak özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi ve beceriler
kazanacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları olan bireylerin özelliklerine,
ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve eğitim ortamını planlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocuklara uygun araç gereçleri
ve eğitim ortamını araştırınız.



Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere yönelik araç gereç
örneklerini ve eğitim ortamı ile ilgili edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. BEDENSEL YETERSİZLİĞİ VE
SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN
ÇOCUKLARA UYGUN ARAÇ GEREÇLER
1.1. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin
Özelliklerine Uygun Araç Gereçler
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların eğitimindeki amaç bireyin
fiziksel kapasitesini arttırarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını kazandırmak ve
sosyal yönden toplumla bütünleşmesini sağlamaktır. Bu çalışmalar ev, okul ve sosyal
yaşamın her alanını kapsamaktadır.
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların rehabilitasyon
çalışmalarında öncelikle gerekli fiziksel ve çevresel koşulların hazırlanması gerekmektedir.
Uygun eğitim materyallerinin seçilmesi ve bu materyallerin uygun ortamda kullanılması
istenilen davranışın ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Bireyin ilgi, beceri ve ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak gelişimini desteklemek amacıyla çalışmalar düzenlenmelidir.
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların eğitiminde kullanılacak araç
gereçleri kullanıldığı alana göre aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
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1.1.1. Fizyoterapi Salonunda Bulunması Gereken Araç Gereçler




























Minderler
Ayna (duvara monteli)
Kum torbaları (çeşitli kiloluk)
Denge tahtası
Toplar
Zıplama topları
Top havuzu
Çocuğun uygun pozisyonda oturmasını sağlayacak destekli masa (demirat)
Tırmanma merdiveni
Walker (yürüme aleti)
Paralel bar
İç içe geçen merdiven veya yürüme merdiveni
Emekleme sehpası
Ayakta durma sehpası
Halı
Platform (step tahtası)
Jimnastik minderleri (silinebilir malzemeden),
Büyük oturma minderi
Çalışma çemberleri,
Jimnastik kurdeleleri,
Atlama ipi,
Sağlık topu,
Ponponlar,
Küçük renkli toplar,
Denge patenleri,
Oturma kasası,
Denge tahtası, atlama beygiridir.

Resim 1.1: Walker (yürüteç)
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Resim 1.2: Tekerlekli emekleme sehpası

Resim 1.3: Tırmanma merdiveni

Resim 1.4: Yürüme merdiveni

Resim 1.5: Paralel bar
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Resim 1.6: Trombolin

Resim 1.7: Rehabilitasyon minderi

Resim 1.8: Parmak merdiveni

Resim 1.9: El becerileri geliştirme düzeneği

1.1.2. Oyun Etkinlik Odasında Bulunması Gereken Araç Gereçler





Çocuk boyunda ev araçları ve mobilyaları,
Dramatik oyunlar için malzemeler,
Bakkal, aşçı, marangoz, tamirci, doktor gibi belli başlı meslek insanlarıyla ilgili
alet ve araç gereçler,
Yaratıcı sanat faaliyetleri için araç gereçler,
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Yoğurma maddeleri,
Boya çeşitleri,
Kâğıt çeşitleri,
Kum havuzu,
Tahterevalli,
Kaydırak,
Taşıt araçları (çocukların kullanabileceği boyutta),
Tahta bloklar,
Halatlar, borular,
Sökülüp takılabilen araçlar,
Doldurma-boşaltma malzemeleri,
İnşaat malzemeleridir.

Resim 1.10: Sökülüp takılabilen araçlar

Resim 1.11: Tamirci araç gereçleri

Resim 1.12: Çocuk boyunda ev araçları
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Resim 1.13: Bahçe kullanıma uygun kum havuzu

Resim 1.14: Sınıf içi kullanıma uygun kum havuzu

1.1.3. Bireysel veya Grup Eğitim Odalarında Bulunması Gereken Araç Gereçler





















Masalar (modüler),
Sandalyeler,
Yazı tahtası,
Dolap,
Pano,
Eğitim materyalleri,
Müzik ve ritim aletleri,
Toplar,
İç içe geçmiş halkalar ve kutular,
Efekt kartları ve kasetleri,
Resimli kartlar,
Öykü ve yorumlama kartları,
Olay sıralama kartları,
Kurallı oyun materyalleri (satranç, domino gibi),
İnsan maketi,
Göz maketi,
Vücut kısımlarını gösteren kitaplar,
Sembolik oyuncaklar,
Legolar,
Kuklalar,
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Öykü kitapları,
El-göz koordinasyonuna yönelik materyaller,
Zekâ geliştirme materyalleri,
Boyama kitapları,
Kavram kitapları,
Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (hareketli, sesli ve ışıklı oyuncaklar),
Memory kartlarıdır.

Resim 1.15: Satranç

Resim 1.16: El-göz koordinasyonuna yönelik materyaller ve kavram kitapları
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1.1.4. Uygulama Evinde Bulunması Gereken Araç Gereçler











































Ayna,
Diş fırçası,
Sabun,
Tarak,
Tuvalet kâğıdı,
Tırnak makası,
Farklı giysiler ve aksesuarlar (çorap, ayakkabı, ceket, pantolon vb.),
Tıraş malzemeleri,
Mutfak malzemeleri (kaşık, bıçak, tabak, bardak vb.),
Buzdolabı,
Fırın,
Ocak,
Oturma grubu (koltuk, kanepe, sedir ve benzeri),
Masa,
Televizyon,
Ütü / ütü masası,
Sandalye,
Elektrikli süpürge veya fırça, kürek,
Toz alma bezi,
Trafik eğitim seti,
Büyük arabalar (motorlu veya pedallı),
Bisikletler (çeşitli boyda),
Sağlık köşesi ve sağlık seti,
Beceri küpü,
Fen-doğa malzemeleri (mıknatıs, cetvel, büyüteç, mikroskop, termometre, saat,
el feneri, tartı vb.),
Hesap makinesi,
Bilgisayar,
Yerküre,
Fotoğraflar,
Değişik özelliklere sahip taşlar,
Toprak, kum,
Fen ve doğa merkezinde bulunabilecek albümler,
Bitki, çiçek, evcil ve vahşi hayvanlar albümü,
Deniz ürünleri albümü,
Taşıtlar albümü,
Tohumlar, tahıllar, meyve ve sebze albümü,
Meslekler albümü,
Giysiler albümü,
Aile albümü,
Hava ve mevsimler grafiği,
Sayı, renk ve şekil tablosu,
Para, kelebek, yaprak, taş ve pul koleksiyonudur.
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Resim 1.17: Beceri küpü

Resim 1.18: Trafik seti

1.2. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylerin
Özelliklerine Uygun Araç Gereçlerin Özellikleri








Etkinliklerde kullanılacak araç gereçler çocukların engel türüne derecesine ve
yaşına uygun olmalıdır.
Materyaller çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine olanak tanımalıdır.
Aynı materyal birden fazla kazanım için kullanılabilir olmalıdır.
Materyal çeşitleri çocukları düşünmeye teşvik edici olmalıdır.
Çocuklarda somut düşünmeyi desteklemelidir.
Eğitici oyuncaklar dayanıklı malzemeden hazırlanmış olmalıdır.
Kâğıt çalışmalarında kullanılacak araç gereçler çocukların rahat kullanabileceği
nitelikte olmalıdır (Sivri uçlu makaslar,
delici ve batıcı malzemeler
kullanılmamalıdır.).
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Araçlar, çocukların yaşadıkları çevre, yaşam biçimleri ve yaşadıkları
deneyimleriyle genelleme yapacak nitelikte olmalıdır.
Malzemeler çocuklar için ilgi çekici ve eğlendirici olmalıdır.
Resimler ayrıntıdan uzak, basit ve anlaşılır olmalıdır.
Kavram geliştirici oyuncaklar basitten karmaşığa doğru bir yol izlemelidir.
Araç gereçler gerçeğe yakın olmalıdır.
Çocukların rahat kullanabilecekleri boyutlarda olmalıdır.
Çocukların yaratıcılığını destekleyici nitelikte olmalıdır.
Araç gereçler çocuklar için tehlike yaratacak, kesici, batıcı, çocuklara zarar
verecek nitelikte olmamalıdır.

Resim 1.19: Serebral palside oturma ve yürümede yardımcı araç gereçler

1.3. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylere
Yönelik Araç Gereç Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar









Çocuğun engel türü ve derecesine göre hazırlanmalıdır.
Çocuğun ilgi, istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Çocuğun gelişim alanlarını destekleyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Araçların yapımında sağlam malzeme kullanılmalıdır.
Araçlar, çocuk için tehlike yaratmayacak şekilde hazırlanmalıdır.
Araç hazırlarken ve süslerken artık malzemelere yer verilmelidir.
Araçların tutamaç yerleri bez ya da farklı bir malzemeyle kalınlaştırılarak
tutmayı kolaylaştıracak şekilde hazırlanmalıdır.
Materyal birden fazla kazanım için kullanılabilir şekilde hazırlanmalıdır.
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1.3.1. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylere Yönelik Araç
Gereç Hazırlama ve Etkinlik Örnekleri
1.3.1.1. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylere Yönelik
Yapılabilecek Araç Gereç Örnekleri


Ayak ağırlığı yapalım.

2 adet ince çorap, pazen ya da polar kumaş, cırt cırt, 500 g yıkanmış kum
Yıkanmış kumu ince çorapların içine eşit miktarda dağıtınız. Çorabın ağzını iyice
dikiniz. Diğer kumaşı ikiye kesiniz. Tersinden torba şeklinde dikiniz. Düzüne çevirerek içine
kum dolu çorabı yerleştiriniz. Kumaşı üç eşit şekilde işaretleyiniz. İçindeki kum torbasını bu
bölmelere gelecek şekilde elinizle ayırarak o bölmeyi üstten dikiniz. Aynı işlemleri her
bölme için tekrar ediniz. Kumaştan bir şerit hazırlayarak bir tarafına cırt cırtın bir yüzünü
dikip kum torbasının ucuna tutturunuz. Cırt cırtın diğer yüzünü kum torbasının üzerine
silikonlayınız ya da dikiniz (Resim 1.19’ye bakınız.).

Resim 1.20: Ayak ağırlığı



Adım ayarı yapalım.

250x60 cm uzunluğunda polar kumaş, farklı dokularda kumaşlar (deri, polar, saten,
pazen, çul vb.)
Kumaş parçalarını farklı uzunluklarda keserek yan yana aynı kumaş gelmeyecek ve
polar kumaşın uzunluğunu tamamlayacak şekilde birbirine ekleyiniz. Tersinden dikiş
yerlerini ütüleyiniz. Kumaş parçalarından ekleyerek hazırladığınız örtüyü polar kumaşa
dikiniz. Üzerinden dikerek kumaşların kaymasını önleyiniz (Resim 1.20’e bakınız.).
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Resim 1.21: Adım ayarı



Beceri çerçeveleri yapalım.

İsteğe göre bağcıklı, fermuarlı veya düğmeli çerçeve hazırlayabilirsiniz. Suni deri
veya polar kumaş ahşap çerçeveye uyacak şekilde kesilir. Suni derinin ortaya gelecek
kısmına karşılıklı simetrik delikler açılır veya kumaşa fermuar dikilir. Daha sonra hazırlanan
parça raptiye ile kenarlara tutturulur. Aynı işlem düğmeli çerçeve için de geçerlidir (Resim
1.21’a bakınız.).
Bu çalışmayı beceri küpü ya da beceri kitabı olarak da çalışabilirsiniz (Resim 1.22 ve
Resim 1.23’e bakınız.).

Resim 1.22: Beceri çerçeveleri
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Resim 1.23: Beceri küpü örneği

Resim 1.24: Beceri kitabı örneği



Tel dolambaç ya da abaküs yapalım.

Strafor köpük, renkli büyük boy boncuklar, kalın galvanizli tel, polar kumaş
Strafor köpüğü maket bıçağı ile 40*40 ebatlarda düzgünce kesiniz. Köpüğü kumaşla
silikon yardımıyla kaplayınız. Şekil verdiğiniz teli boyayınız. Kuruduktan sonra renkli
boncuklar geçirerek köşelere batırınız. Telin üstten giriş kısmı ile alttan çıkan ucunu bolca
silikonlayınız (Resim 1.24’ye bakınız.).
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Resim 1.25: Tel dolambaç ve abaküs



Dikiş dikiyorum.

Yoğurt kapağını akrilik boya ile boyayınız. Kuruduktan sonra bir şişin ucunu ısıtarak
önceden belirlediğiniz yerlere delik açınız. Ayakkabı bağcıklarını deliklerden geçirerek
çalışmayı yapabilirsiniz (Resim 1.25’e bakınız.).

Resim 1.26: Yoğurt kapağından yapılmış iplik geçirme materyali



Kol çalıştırma bileklikleri yapalım.

İki adet lastikli tokanın içine birer tane kuvvetli mıknatıs, silikonla yapıştırılır. Çocuk
kollarına takar ve birbirinden uzaklaştırmaya çalışır, böylece kol kaslarını çalıştırmış olur.
Bu çalışma ritmik müzik eşliğinde yapılabilir ( Resim 1.26’e bakınız.).
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Resim 1.27: Kol çalıştırma bileklikleri



Kapakları eşleştirelim.

Sunta tahta, meyve suyu kapakları (beyaz aparatlarıyla beraber), akrilik boya
Meyve suyu kapaklarını ve suntanın üzerine çizdiğiniz desenleri (geometrik şekiller,
meyve resimleri, araba resimleri vb.) şekildeki gibi boyayınız. Meyve suyu kutularından
çıkarttığınız beyaz aparatları desenlerin karşısına yapıştırınız. Çocuktan, aynı renkte olan
kapakları desenin karşısındaki yere takmasını isteyiniz. Hem renk kavramı verilmiş olur hem
de el becerileri gelişmiş olur (Resim 1.27’e bakınız.).

Resim 1.28: Kapaklarla eşleştirme materyali
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Balık tutma seti yapalım.

Keçe, ataş, mıknatıs, kutu, kalın ip, 20 cm tahta çubuk, mavi kumaş
Keçelerden büyüklü küçüklü balıklar kesiniz. Ataçlardan çengel yaparak ağızlarına
takınız. Kutuyu mavi kumaşla kaplayınız. Çubuğun bir ucuna daire şeklinde kertik yapınız.
İpi bu kertiğe bağlayınız. İpin diğer ucuna mıknatısı silikonla yapıştırınız. Sopanın ucuna
kumaş dolayarak tutmasını kolaylaştırınız. Çocuktan, yaptığınız mıknatıslı oltayla balıkları
yakalamasını isteyiniz ( Resim 1.28’ya bakınız.).

Resim 1.29: Balık tutma seti



Duygularım kartı yapalım.

Mukavva karton, beyaz karton, maşa raptiye
Mukavvadan bir yuvarlak, göz, kaş, burun ve ağız kesiniz. Renkli kalemlerle yüzün
kısımlarını boyayınız. Daha sonra maşa raptiye ile uygun yerlere tutturunuz. Yüzdeki
kısımları hareket ettirerek çocuktan hangi duyguyu ifade ettiğini cevaplamasını isteyiniz.
“Neden üzgün, neden mutlu?” gibi sorularla çocuğun kendisini ifade etmesini sağlayınız (
Resim 1.29’ye bakınız.).
Bu çalışmayı keçe, polar vb. farklı malzemelerle de çalışabilirsiniz.

Resim 1.30: Duygularım kartı
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Çorap eşleştirme yapalım.

Dört beş çift çoraba göre mukavvadan kalıp kesiniz. Kalıpları çorapların içine
yerleştirip ağızlarını dikiniz. Çocuktan çorapları eşleştirme yapmasını isteyiniz. Bu
çalışmayla hem eşleştirme hem de tutma bırakma çalışması yapmış olacaksınız.

Resim 1.31: Çorap eşleştirme



Lastik pano yapalım.

Tahta pano üzerine belirli aralıklarla harita raptiyelerini çakınız. Çocuktan renkli lastik
tokaları kullanarak geometrik şekiller oluşturmasını isteyiniz.

Resim 1.32: Lastik pano
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1.3.1.2. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylere Yönelik
Yapılabilecek Etkinlik Örnekleri


Sanat etkinlikleri


Yoğurma maddeleriyle çalışmalar

Çocuklar yumuşak nesnelerle oynamaktan, onları yoğurmaktan ve değişik şekiller
ortaya çıkarmaktan çok hoşlanırlar. Duygusal doyuma ulaşmaları, rahatlamaları ve aynı
zamanda bedensel engelli çocukların el-göz koordinasyonlarının gelişiminde yoğurma
maddeleri en uygun malzemelerdir. Çocuklar yoğurma maddeleri ile çalışırken düşünürler,
yaratıcılıklarını ortaya koyarken kendilerine güvenleri artar. Özellikle grup eğitim
programlarında bu tür çalışmalar çocuğun sosyalleşmesine de olanak tanır.
Sanat etkinliklerinde kullanılabilecek yoğurma maddeleri tuz seramiği, plastilin, talaş
hamuru, kil, kâğıt hamuru ve mum gibi maddelerdir. Çocukların bu çalışmalara ilgisini
artırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek için yoğurma maddeleriyle birlikte küçük yuvarlak
sopalar, pasta ve kurabiye kalıpları, kuru yemiş kabukları, düğmeler, boncuklar, plastik
kutular, makarnalar, kürdanlar, şişe kapakları gibi artık materyallerden yararlanılabilir.

Resim 1.33: Tuz seramiği çalışması



Boya çalışmaları

Bedensel engelli ve süreğen hastalığı olan çocuklar, boyaları değişik tekniklerde
resimler yapmak veya yaptığı çalışmaları renklendirmek için kullanır. Çalışmalar esnasında
çocuk iç dünyasını kâğıda aktarır, kendini ifade eder ve rahatlar. Renkleri ve çevrelerindeki
nesneleri tanır. Küçük kas gelişimlerini ve el-göz koordinasyonunun gelişimini destekler.
Serbest resim, kazıma resim, nokta resim, desen çıkarma, yaydırma resim, mum boya,
sulu boya, sebze baskıları (patates, soğan, havuç vb.), sünger, yaprak, ruloya sarılmış ip,
fırça, naylon, el ve parmak, makara, kapak, kâğıt, silgi, araç gereç baskısı yapılabilir.
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Resim 1.34: Yaprak baskısı, nokta resim ve pastel boya çalışmaları

Resim 1.35: Yaydırma ve kazıma resim



Kâğıt çalışmaları

Kâğıt çalışmalarıyla çocuk, birçok malzeme ve araç gereci tanır, nasıl kullanılacağını
öğrenir. Çalışmalar basitten karmaşığa doğru planlanmalıdır. Kullanılacak araç gereçler rahat
kullanımlı olmalı, tehlike içermeyen türden olmalıdır. Kâğıt çalışmalarında yırtmayapıştırma, kâğıt kesme, kâğıt yuvarlama, kâğıt katlama ve buruşturma teknikleri kullanılır.
Tüm bu çalışmalar çocuğun küçük kas gelişimini destekler.
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Resim 1.36: Buruşturma ve yuvarlama tekniği



Artık malzeme çalışmaları

Artık malzemeler, çocukların proje çalışmaları için çok elverişlidir. Grup eğitimi
programlarında artık malzeme çalışmaları yapılabilir. Proje çalışmasında birkaç çocuk bir
arada ilgilerini çeken bir konu üzerinde çalışabilir. Çocuk artık malzeme çalışmalarıyla
öncelikle iş birliği yapmayı ve sorumluluk almayı öğrenir. Ayrıca yeni malzemeler tanır ve
bunları farklı amaçlar için kullanabileceğini öğrenir. Etkinliği yaparken el becerileri artar, elgöz koordinasyonu gelişir.

Resim 1.37: Kelebek çalışması
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Oyun etkinlikleri

Oyun sağlıklı çocuklarda olduğu kadar, özel eğitime gereksinimi olan çocuklar için de
büyük bir gereksinim olmakla birlikte onların davranışları, düşünceleri ve genel gelişimi
üzerinde çok önemli etkileri vardır. Oyunun, çocukların gelişiminde yararlı olması için
dikkat etmemiz gereken ilk şey zengin bir çevre ve bu çevrenin çocuğun ihtiyaçlarına göre
düzenlenmesidir. Özel gereksinimli çocukların oyuna başlama ve oyunu sürdürmede
yardıma ihtiyaçları vardır. Bu yüzden sunulan uyarıcılardan olabildiğince yararlanmasını
sağlayacak çevre şartları düzenlenmelidir. Özel gereksinimli çocuklar için oyunun önemi
diğer çocuklara oranla daha da fazladır. Çocuğun bedenini tanıması, istediği şekilde
kullanabilmesi, kendini kontrol edebilmesi oyun ile mümkündür.
Bedensel engelliler, engellerinin elverdiği ölçüde oyunlara katılırlar. Görerek,
dokunarak, işiterek ve tadarak oynayabileceği oyunlar tasarlanabilir.
Etkinlik 1: Gruplama oyunu
Renkli boncukları ya da düğmeleri masaya koyunuz. Üzerinde renk sembolleri
bulunan kutuları karşınıza yan yana diziniz. Çocuğa “Kırmızı boncukları, üzerinde kırmızı
kart bulunan bu kutuya koy.” yönergesini veriniz. Benzer yönergeyi diğer renkler için
tekrarlayınız. Çocuğun nesneleri gruplandırırken renkleri dikkate almasına yardımcı olunuz.
Etkinlik 2: Adını koy
Bir torbaya nesneler ya da nesne resimleri konur. Çocuk, sıra ile torbadan bir nesne ya
da nesne resmi çeker. Eline aldığının ne olduğunu söylemesi beklenir.
Bu oyun; “Ne, ne işe yarar, neden yapılmış?” gibi sorularla zenginleştirilebilir.


Müzik etkinlikleri

Müzik eşliğinde sallanma, el çırpma, dans etme, yürüme, taklitler kas kontrolünü ve
fiziksel koordinasyonu geliştirmektedir. Engelli çocukların el ve ayak bileklerine zil
takılarak ellerini ve ayaklarını sallamaları ayak kaslarını; çıngırakları sallayarak müziğe ritim
tutmaları el kaslarını geliştirir.
Müzik etkinliklerinde en önemli çalgı bedendir. Ayrıca davul, tef, zil, ritim çubukları,
üçgen zil, marakas ve ksilofon gibi araçlar kullanılabilir. Müzik aletlerinin sapı, çocuğun
tutabileceği şekilde kalınlaştırılabilir ya da bir düzeneğe tutturularak kullanması sağlanabilir.
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Resim 1.38: Ritim araçları



Yaratıcı drama etkinlikleri

Hikâye anlatımından sonra gelen oyun içerikli etkinliklerdir. Bu etkinliklerde çocuklar
aktif durumdadır. Dramatik etkinlikler özel eğitimin her alanında mutlaka kullanılması
gereken etkinliklerdir. Hikâye sonrası etkinlikler, eğitimin yanında aynı zamanda
rehabilitasyon çalışmalarıdır. Hikâye sonrası etkinlikler; pandomim, hikâye oluşturma,
dramatizasyon, rol oynama ve doğaçlamadır.
Pandomim; hikâye sonrası etkinliklerden çocukların konuşmadan bedensel
hareketlerle kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir etkinliktir. Öğretmenin yönergeleriyle
oynanabileceği gibi her çocuk bir olayı ya da nesneyi canlandırırken diğer çocukların
canlandırılanı bulmaya çalışması şeklinde de oynanabilir.
Hikâye oluşturmada öğretmen, belirlediği bir olayla ilgili eşyalar ve kelimeler söyler.
Çocuklardan bununla ilgili hikâye oluşturmalarını isteyebilir. Hikâyenin ya da olayın başı
verilerek çocuklardan hikâyenin sonunu tamamlamaları istenebilir.
Rol oynama ve doğaçlama; sözel ve bedensel olarak yapılabilecek drama
etkinliklerindendir. Günlük yaşamın eğitim ortamında canlandırılması, çocuklara ileride
karşılaşacakları sorunun çözümünde etkili bir deneyim kazandırır ve onlara yaşama hazır
olmayı sağlar. Bu etkinlikte çocukların güçlük çekmemeleri için öğretmen, rollerin
özelliklerine göre aksesuarlar ve araç kullanmalarına fırsat vermelidir. Ortam,
canlandırmanın yapılabileceği şekilde düzenlenmelidir. Gerekirse müzik kullanarak da
canlandırmalar yapmaları sağlanmalıdır.
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Dramatizasyon; çocukların anlatılan hikâye, olay ve durumları canlandırmalarıdır.
Grup olarak yapılması gereken bir etkinliktir. Yetersizliği olan bireylerin başkalarına bağımlı
yaşamalarını ortadan kaldırmayı ya da en aza indirmeyi sağlayan; kendilerinin bağımsız
olarak toplumda ayakta durmalarını öğreten etkinlik olması nedeniyle yetersizlik grubunun
her alanında rahatlıkla kullanılır. Rollerin özelliklerine uygun sınıftaki eşyalar, başlıklar,
kostümler, maskeler araç gereç olarak kullanılabilir. Gerektiğinde müzik de kullanılır.


Fen etkinlikleri

Çocuklar çevrelerinde gördükleri obje ve nesnelere meraklıdır. Bu meraklarını canlı
tutmak için engel türleri ve dereceleri dikkate alınarak onları harekete geçirecek, ilgilerini
çekecek fen etkinlikleri planlanmalıdır. Özel eğitimde fen etkinliklerinde, hedefler arasında
çocukların beş duyularını etkin şekilde kullanma, gözlem yapma, tahminde bulunma ve
araştırma yer almaktadır.
Özel eğitim kurumlarında ya da evde yapılabilen fen etkinlikleri; hayvan besleme,
bitki yetiştirme, inceleme, gezi, gözlem, deney yapma ve uygulamalı mutfak çalışmalarıdır.

Resim 1.39: Çim adam ve sabundan kaçan mikroplar çalışması

1.4. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireylere
Yönelik Eğitim Ortamı
Programda yer alan becerilerin öğretimi sırasında birey, ilgili beceri için gerekli araç
gerecin hazır bulunduğu ortamda eğitimini sürdürecektir.
Ortopedik yetersizliğe sahip bir çocuğun eğitim ve öğretimine devam edebilmesi için
eğitim binaları ve sınıfta bazı mimari düzenlemeler yapılması gerekir. Çocuğun kullandığı
araç gereçlerle ilgili bilgi toplayıp sınıftaki bazı araç gereçleri çocuğun kullanabileceği
şekilde değiştirmek gerekebilir. Bu konuda aile ve okul birlikte çalışarak çözüm yolları
geliştirmelidir. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere yönelik eğitim
ortamı ile ilgili yapılması gerekenler şunlardır:
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Eğitim ortamının zemininde yumuşak ve kolay temizlenebilir malzeme
kullanılmalıdır. Eğitim ortamının yeterince hava, ısı, ışık alması sağlanmalıdır.
Eğitim ortamı çocuğun ve uygulayıcının rahat çalışabileceği bir büyüklükte
olmalıdır. Sınıfın sıkışık olmamasına dikkat edilmeli, sıraların arasında geçişin
mümkün olabileceği boşluklar olmalıdır. Kapılar ve koridorlar yeterince geniş
olmalıdır.
Bina içerisinde bedensel engellinin hareketini sınırlamayacak yapısal
düzenlemeler yapılmış olmalıdır. Gerek görülen yerlerde rampa, tutamak, bar,
asansör gibi ek önlemler alınmalıdır.
Oturma ve ayakta durma güçlüğü olan çocuklar için ayarlanabilir sandalye ve
ayakta durma masaları yapılmalıdır.
Küçük çocuklar için aktivitelerin ve malzemelerin çocukların göz seviyesinde
olması gerekmektedir. Tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan çocukların
göz seviyeleri ise diğer çocuklardan farklıdır. Ortam düzenlenmesinde bu
durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Özellikle oda düzenlemeleri basit şekilde yapılmalı, çocuklar kullanmaya
alıştıktan sonra araç gereçler yavaş yavaş artırılmalıdır. İyi düzenlenmiş ve
tutarlı bir çevrenin oluşturulması çocuğun kafasının karışmasını önleyecek ve
sınıfa alışmasını kolaylaştıracaktır.
Koltuk değneği, baston veya yürüteç kullanan çocuklar kolayca yere düşebilir.
Diğer çocuklar engelli çocuğun nasıl hareket ettiği ve aleti nasıl kullandığı
konusunda bilgilendirilmelidir.
Ortopedik yetersizliği olan çocuklar, idrar veya bağırsaklarını kontrol
edemeyebilir ve bu nedenle bez kullanmaktan dolayı utanabilirler. Bu nedenle
tuvalet ve lavabolar sınıfa yakın olmalı, bu çocuklara uygun gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.

Resim 1.40: Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireyler için okulda yapılacak
düzenlemeler
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Gerektiğinde birey, sınıf ortamı dışına çıkarılarak doğal ortamlarda gerçek
nesneler kullanarak eğitimini sürdürecek şekilde planlama yapılmalıdır.
Yapılandırılmış ortamlarda verilen eğitim çalışmaları, doğal ortamlara
aktarılarak genelleme sağlanmalıdır.
Bireylerin eğitiminde kullanılan araç gereç her uygulama sonrasında
temizlenerek gerekli hijyenin sağlanması önem arz etmektedir. Gerektiğinde
bireyin kişisel bakım ve temizliği sağlanarak eğitim etkinliğinin hem birey hem
uygulayıcı açısından verimliliği artırılmalıdır.
Sınıflar projeksiyon cihazı, ses sistemi (hoparlör), bilgisayar gibi teknik
donanıma sahip olmalı ve malzemeler sınıf içerisinde çocuğun erişebileceği
yükseklikte olmalıdır.

Özel gereksinimli bireyler için “en az sınırlandırılmış ortamlar” toplumsal uyum
sağlaması açısından önemlidir. Uygulayıcı, bireyle birlikte sosyal yaşam alanlarında (oyun
ve park alanları, çarşı-pazar, sinema-tiyatro salonları, toplu taşıma araçları) mutlaka
kazanılan becerilerin uygulamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlayan eğitim faaliyetlerine
yer vermelidir. Ayrıca bireyin ev ortamı mutlaka değerlendirilerek ev içindeki bağımsızlığını
destekleyici ve artırıcı, aile ve engelli bireyin günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırıcı
düzenlemelerin yapılması ve program ile elde edilen kazanımların ev ortamında da
sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Resim 1.41: Egzersiz çalışmalarının yapıldığı ortam
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde bulunan özel eğitim merkezine giderek ortopedik yetersizliği ve süreğen
hastalığı olan bireylerin eğitiminde kullanılan araç gereçleri ve eğitim ortamlarını
inceleyiniz. Gözlemlerinizi fotoğraflarla destekleyiniz. Edindiğiniz bilgileri göz önünde
bulundurarak ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere uygun bir araç gereç
hazırlayınız. Hazırladığınız araç gerecinizi ve fotoğraflarla desteklediğiniz gözlemlerinizi
raporlaştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizde bulunan özel eğitim
merkezine giderek veya internetten
ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı
olan çocuklar için kullanılan araç
gereçleri ve eğitim ortamını araştırınız.
 Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı
olan bireylerde kullanılan araç gereçlerin
kullanım amacı ve kullanım şekli ile
eğitim ortamı hakkında kurumda bulunan
bir eğitimciden bilgi alınız ve
fotoğraflayınız.
 İnternetten araştırma yaparak ve
edindiğiniz bilgilerle ortopedik
yetersizliği ve süreğen hastalığı olan
bireylere uygun araç gereç planlayınız.

 Planladığınız araç gerece uygun malzeme
seçiniz ve malzemeyi edininiz.

 Çevrenizde bulunan özel eğitim
merkezini arayıp kendinizi tanıtıp
amacınızı belirterek randevu alınız.

 Eğitimciden aldığınız bilgileri not
ediniz. Fotoğraf çekimi için izin
isteyiniz.
 Fotoğrafladığınız araç gereçleri ve
internetten yaptığınız araştırmaları
inceleyerek öncelikle bir amaç
belirleyiniz ve ona uygun araç gereç
planlayınız.
 Araç gereç yapımında artık
malzemeler kullanmaya özen
gösteriniz.
 Malzemelerin sağlık ve güvenlik
açısından çocuklara uygun olmasına
dikkat ediniz.

 Araç gerecinizi hazırlayınız.

 Araç gerecin dayanıklı olmasına özen
gösteriniz.

 İnceleme, gözlem ve araç gereci yapma
aşaması ile ilgili sunu hazırlayarak
arkadaşlarınızla paylaşınız. Hazırladığınız
araç gereci arkadaşlarınıza uygulayınız.

 İnceleme, gözlem ve araç gereci
yapma aşamasında oluşturduğunuz
dosyayı sınıf ortamında
arkadaşlarınızla paylaşarak sonucunu
birlikte değerlendiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

2.
3.
4.
5.

( ) Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalığı olan çocukların rehabilitasyon
çalışmalarında öncelikle, gerekli fiziksel ve çevresel koşulların hazırlanması
gerekmektedir.
( ) Tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan çocukların göz seviyeleri diğer
çocuklarla aynıdır. Bu nedenle ortamda farklı bir düzenlenmeye gerek yoktur.
( ) Müzik etkinliklerinde en önemli çalgı bedendir.
( ) Özel eğitime muhtaç çocukların oyuna başlama ve oyunu sürdürmede yardıma
ihtiyaçları yoktur.
( ) Yapılandırılmış ortamlarda verilen eğitim çalışmaları, doğal ortamlara aktarılarak
genelleme sağlanmalıdır.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

6.

Aşağıdakilerden hangisi bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların
eğitimindeki amaçlardan değildir?
A) Bireyin fiziksel kapasitesini arttırmak
B) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını kazandırmak
C) Sosyal yönden toplumla bütünleşmesini sağlamak
D) Bireyin engelini ortadan kaldırmak
E) Bireye yeni beceriler kazandırmak

7.

Aşağıdakilerden hangisi fizyoterapi odasında kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Memory kartları
B) Sağlık topu
C) Emekleme sehpası
D) Jimnastik minderleri (silinebilir malzemeden)
E) Tırmanma merdiveni

8.

Aşağıdakilerden hangisi uygulama evinde bulunması gereken araç gereçlerden
değildir?
A) Mutfak malzemeleri
B) Zekâ geliştirme materyalleri
C) Diş fırçası
D) Sabun
E) Tıraş malzemeleri
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9.

Aşağıdakilerden hangisi ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin
özelliklerine uygun araç gereçlerin özelliklerinden değildir?
A) Araç gereçler gerçeğe yakın olmalıdır.
B) Çocukların rahat kullanabilecekleri boyutlarda olmalıdır.
C) Malzemeler çocuklar için ilgi çekici ve eğlendirici olmalıdır.
D) Resimler ayrıntıdan uzak, basit ve anlaşılır olmalıdır.
E) Araç gereçler sadece eğitim ortamında kullanılacak nitelikte olmalıdır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere
yönelik eğitim ortamının özelliklerinden değildir?
A) Zemin yumuşak ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
B) Çocuğun ve uygulayıcının rahat çalışabileceği bir büyüklükte olmalıdır.
C) Tuvalet ve lavabolar sınıfa uzak olmalıdır.
D) Sınıf içerisindeki malzemeler çocuğun erişebileceği yükseklikte olmalıdır.
E) Gerek görülen yerlerde rampa, tutamak, bar, asansör olmalıdır.

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 FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun
hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur.

ARAŞTIRMA


Rehberlik

araştırma

merkezine

giderek

eğitsel

performans

düzeyinin

belirlenmesi ve amaç listelerinin oluşturulması sürecini gözlemleyiniz.


Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ORTOPEDİK YETERSİZLİK VE
SÜREĞEN HASTALIKLARI OLAN
BİREYLERE UYGUN
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ (BEP) VE GRUP
EĞİTİM PROGRAMI (GEP)
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), özel gereksinimli bireyin gelişimi veya
ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler,
sosyal beceriler, iletişim vb.) eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim
ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, mesleki eğitim merkezi vb.) ve destek
hizmetlerden (kaynak oda, sınıf içi yardım, dil ve konuşma terapisi, fiziksel rehabilitasyon
vb.) en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümandır.
Bu doküman aile, öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin
ailesinin onayı ile uygulanır.

2.1. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireyler için
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlamanın Önemi
Her bireyin beden yapısı, zekâ düzeyi, yetenekleri, ilgileri, duygu ve düşünceleri
birbirinden farklıdır. Eğitimin bu bireysel farklılıklara göre düzenlenmesi bireyin
gelişiminde etkili öğretim hizmetlerinden faydalanmasına olanak sağlayacaktır. Dolayısıyla,
öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin, zamana, ortama, koşullara ve öğrencilerin
özelliklerine yani bireysel farklılıklarına göre yapılandırılması gerekmektedir.
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Bu sebeple özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin eğitimleri için
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) hazırlanmaktadır. BEP, öğrencinin ihtiyaçları
konusunda, aile ve okul personeli arasında her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlayarak iletişim
kurmalarına ve çocuğun gereksinimlerine göre yeni düzenlemelerin yapılmasına imkân
tanımaktadır.
Okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi
farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile
çizilmesi ve değerlendirilmesi, bireyin bağımsız yaşam becerilerinin öğretiminde daha
etkilidir. Tüm bunlarla birlikte BEP, yasal bir zorunluluktur.

2.1.1. BEP’in Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Çocuğa
Sağlayacağı Yararlar











Normal motor gelişim basamaklarındaki becerileri kazanmalarına olanak sağlar.
Duruş ve hareket ile ilgili bozukluklarını en aza indirmelerine olanak sağlar.
Kaba ve ince motor becerilerini geliştirmelerine olanak sağlar.
Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hareket edebilme becerileri
kazanmalarına olanak sağlar.
Bacak ve kollarını fonksiyonel bir şekilde kullanmalarına olanak sağlar.
Düzgün duruş ve hareket için gerekli duyu, algı, bilişsel ve motor bütünlüğünü
sağlamalarına olanak sağlar.
Transfer ve yer değiştirmeye ve ilerlemeye yönelik hareketlerini
geliştirmelerine olanak sağlar.
Yardımcı cihaz, araç gereç ve ekipmanı kullanma becerisi geliştirmelerine
olanak sağlar.
Gelişim basamaklarına uygun davranma becerisi geliştirmelerine olanak sağlar.
Hareket yeteneğinin yanı sıra bilişsel, duyusal, psikolojik ve sosyal bütünlüğü
geliştirmelerine olanak sağlar.

2.1.2. BEP’in Aileye Sağlayacağı Yararlar






Ailenin çocuğu hakkında bilgi edinmesini sağlar.
Ailenin, çocuğun kazanacağı davranışları önceden bilmesine imkân sağlar.
Ailenin çocuğunun eğitim hakkı ile ilgili kararlara katılımını sağlar.
Anne-baba ve okul arasında ortak tutum geliştirilmesine yardımcı olur.
Eğitim sürecinde ailenin görev ve sorumluluklarını net olarak tanımlar.

2.1.3. BEP’in Öğretmene Sağlayacağı Yararlar




Öğretmene; eğitime nereden başlaması gerektiği konusunda yardımcı olur.
Öğretmenin çocuğu ölçme ve değerlendirmesinde kolaylık sağlar.
Çocuktaki ilerlemelerin net olarak görülmesine ve değerlendirilmesine olanak
sağlar.
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Resim 2.1: Bireysel eğitim çalışmaları

2.2. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireyler için
BEP Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar











Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlayacak ekip (BEP birimi )
oluşturulmalıdır. Ekipte çocuğun kendisi, anne-babası, özel eğitim öğretmeni,
sınıf öğretmeni, çocuğu değerlendiren uzman (çocuk gelişim uzmanı, psikolog
ya da rehber öğretmen), fizyoterapist ve uzman doktor bulunmalıdır.
Her ekip üyesi, çocuğun durumunu kendi mesleki bakış açısıyla değerlendirip
verileri diğer ekip üyeleriyle paylaşmalıdır. BEP ekibinin anahtar üyesi bireyin
ailesidir. BEP toplantılarına duruma göre bireyin kendisi de katılabilir.
BEP hazırlanırken öğrencinin o andaki eğitsel performans düzeyi dikkate
alınmalıdır.
Eğitsel performans düzeyi, bireyin bulunduğu gelişim evresi ve yaşı dikkate
alınarak yapılmalıdır.
BEP’in hazırlanma aşamasında çocuk hakkında doğru bilgiye ulaşmak için
kontrol listeleri kullanılarak çok yönlü değerlendirmeler yapılmalıdır.
Performans raporunda yapamadıkları ve yapabildikleri yer almalı, yapabildiği
becerilerin yardımla (yardım şekli) ya da yardımsız olup olmadığı mutlaka
belirtilmelidir.
Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir olmalı, rapor çocuğun o anki
durumunu yansıtmalıdır.
Çocuğa verilecek destek hizmetleri, eğitim ortamı, süresi ve kim tarafından
uygulanacağı BEP’te belirtilmelidir.
Performans düzeyine göre amaçlar belirlenmelidir.
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Uzun dönemli amaçlar (yıllık hedefler)
Bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yılı sonunda gerçekleştirmesi istenen
davranışlardır. Uzun dönemli amaç seçiminde; bireyin önceki başarısı, var olan performans
düzeyi, tercihleri, seçilen amaçların uygulanabilirliği, öncelikli gereksinimleri, amaçların
kazanımı için ayrılan zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Uzun dönemli amaç alanı açıkça
tanımlanmalı, kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.
Kısa dönemli amaçlar
Çocuğun yapabildiği davranışlardan başlayarak gelişim düzeyine uygun, işlevsel,
gerçekçi ve uygulanabilir kısa dönemli amaçlar belirlenmelidir.



BEP çocuğun ihtiyaçlarına göre yeni düzenlemelerin yapılmasına olanak tanır.
Düzenlemenin yapılabilmesi için izleme ve değerlendirme yapılmalıdır.
BEP hazırlarken kaba motor becerilerden ince motor becerilere doğru planlama
yapılmalıdır.

2.2.1 Programın Yapısı
Bedensel engelliler için Destek Eğitim Programı, bireyin programın genel amaçlarına
ulaşmalarını sağlayacak çeşitli modüller ve bu modüllere yönelik kazanımlardan
oluşmaktadır. Her bir modülde bireylerde ulaşılması beklenen kazanımlar, içerik,
açıklamalar ve ölçme değerlendirme bölümleri yer almaktadır. Modüller bireyselleştirilmiş
eğitim programı hazırlama ve uygulamaya imkân sağlayacak şekilde kendi içerisinde
bütünlüğü olan ve birbirini işlevsel olarak tamamlayacak yapıda hazırlanmıştır. Modüllerde
yer alan kazanımlar bireye kazandırılacak becerilerden oluşmaktadır. Modüller uygulayıcıya
rehber olabilmesinin yanında, eğitim kurumlarının uygulayacağı eğitime de bir standart
getirdiği gibi ölçme değerlendirme sürecini de kolaylaştırmaktadır.
Zorlayıcı aktivitelerin, bireylerin var olan hareket bozukluğunu artırdığı
unutulmamalıdır. Bireylerin eğitim uygulamaları sırasında aktif olması sağlanmalıdır.
Aktiviteler sırasında uygulayıcı, bireyin harekete katılımını beklemeli; bireyi hazır olmadığı
hareketleri yapmaya zorlamamalıdır. BEP sürecinde aile her aşamada bilgilendirilmelidir.
Böylece aile, öğretmen ve okul yönetimi arasında doğabilecek çatışmalar önlenmiş olur.

2.2.2. Bedensel Engelli Bireylerde Ulaşılması Hedeflenen Kazanımlar
Kaba motor beceriler


Sırtüstü modülünün amacı

Sırtüstü simetrik duruş ve baş kontrolünü sağlayabilme
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Kazanımlar







Simetrik vücut algısı pozisyonu edinir.
Vücut düzgünlüğünü korur.
Yakın çevresi ile etkileşime girmek için baş ve boyun pozisyonunu
bağımsız olarak korur.
Kol bacak hareketlerini kullanarak günlük yaşam becerilerini
gerçekleştirmeye destek verir.
Her iki yana bağımsız olarak döner.

Yüzüstü modülünün amacı

Yüzüstü pozisyonda baş-boyun, üst gövde kontrolünü sağlayabilme
Kazanımlar













Yan yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer.
Sırtüstü yatış pozisyonundan dönerek yüzüstü pozisyona geçer.
Bağımsız baş kontrolünü sağlar.
Kollar ve gövdenin simetrik duruşunu sağlar.
Kollarından destek alarak üst gövdeyi kaldırır.
Vücudunun çeşitli bölümlerini destek noktası olarak kullanır.
Bir elinden destek alarak diğer elini amaca yönelik kullanır.
Çevresiyle etkileşime girmede uygun vücut pozisyonu alır.
Vücut farkındalığı artar.
Gövde ağırlığını elleri ve ön kolları üzerinde taşıyarak ağırlık aktarır.
Gövdesini, kollarını ve bacaklarını kullanarak ilerler (Sürünür.) ve yön
değiştirir.

Destekli oturma modülünün amacı

Doğru pozisyonda destekli oturma becerisini sağlayabilme
Kazanımlar







Destekli oturma pozisyonunda baş kontrolünü sağlar.
Destekli oturma pozisyonunda kollarını orta hatta getirir.
Destekli oturma pozisyonunda iken kolları ile farklı yönlere uzanır.
Destekli oturma pozisyonunda nesneleri tutar.
Destekli oturma pozisyonunda ellerini ve kollarını kullanır.
Vücudu dik pozisyona getirir ve korur.
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Desteksiz oturma modülünün amacı

Desteksiz oturma pozisyonunu sağlayabilme
Kazanımlar










Baş ve gövde kontrolünü sağlar.
Yerde oturma pozisyonundan emekleme pozisyonuna geçer.
Değişik yüzeylerde bağımsız oturma pozisyonu alır.
Oturma pozisyonunda dengesini sağlar.
Kolları ve elleri ile kendisini destekler ve ağırlık aktarır.
Çeşitli yönlerde gövdesini eğip tekrar düzeltir.
Gövde kontrolünü kaybetmeden kolları ile farklı yönlere uzanır.
Kollarını işlevsel olarak kullanır.

Emekleme modülünün amacı

Bağımsız emekleyerek yer değiştirmeyi sağlayabilme
Kazanımlar










Öne doğru sürünür.
Yüzükoyun pozisyondan emekleme pozisyonuna geçer.
Emekleme pozisyonunda kollarına ve bacaklarına ağırlık aktarır.
Kollarını, bacaklarını ve gövdesini kullanarak ileri-geri emekler.
Emekleme pozisyonundan oturmaya geçer.
Basamaklı yüzeyleri emekleyerek çıkar.
Basamaklı yüzeyleri geri geri emekleyerek iner.
Günlük yaşam aktivitelerinde emekleyerek yer değiştirir.

Diz üstü modülünün amacı

Diz üstü ve yarım diz üstü simetrik duruş sağlayabilme
Kazanımlar








Ellerinden destek alarak emekleme pozisyonundan diz üstü pozisyona
geçer.
Yerde oturma pozisyonundan diz üstü pozisyona geçer.
Diz üstünde simetrik durur.
Diz üstünde öne doğru hareket eder.
Gövde ve kalçanın birlikte kontrolünü sağlar.
Sağ diz üstünden yarım diz üstü pozisyona gelir.
Sol diz üstünden yarım diz üstü pozisyona gelir.
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Ayakta durma modülünün amacı

Bir yerden tutunarak ayağa kalkabilme ve ayakta durabilme
Kazanımlar









Oturma pozisyonundan ayakta durma pozisyonuna geçer.
Diz üstü pozisyondan yarım diz üstü pozisyona geçerek ayağa kalkar.
Ellerinden destek alarak çömelip kalkar.
Ayakta duruş pozisyonunda diz, kalça ve gövdesini kontrol eder.
Ayakta dururken her iki tarafa ağırlık aktarır.
Ellerinden ya da gövdesinden destek alarak farklı yönlere uzanır.
Ayaklarını tek tek yerden kaldırır.

Destekli yürüme modülünün amacı

Destekle yürüme becerisi edinebilme
Kazanımlar










Farklı yönlere uzanır.
Yerden bir nesneyi alarak doğrulur.
Ellerinden destek alarak yana doğru adım atar.
Duvardan destek alarak yana doğru yürür.
Ellerinden destek alarak gideceği yöne doğru döner.
Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle adım atar.
Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle yürür.
Yürürken yön değiştirir.

Desteksiz yürüme modülünün amacı

Desteksiz yürüme becerisi edinebilme
Kazanımlar








Ayakta dururken gövde ağırlığını yana ve öne aktarır.
Ağırlık bir tarafta iken diğer bacağı ile öne adım atar.
Dengesini koruyarak birbiri ardına adımlar.
Farklı yönlere yürür.
Kısa mesafede farklı zeminlerde yürür.
Uzun mesafede farklı zeminlerde yürür.
Engeller arasında yürür.
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Merdiven inip çıkma modülünün amacı

Merdiven inme ve çıkma becerisi kazanabilme
Kazanımlar










Dengesini koruyarak bir ayağını bir alt basamağa indirir.
Vücut ağırlığını kontrollü şekilde alt basamaktaki ayağına aktarır.
Arkadaki ayağını uygun şekilde aynı veya bir alt basamağa indirir.
Merdiven inme hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki
tarafta tekrar eder.
Bir ayağını dengesini koruyarak üst basamağa yerleştirir.
Vücut ağırlığını üst basamağa yerleştirilmiş ayağa aktarır.
Alt basamakta kalan ayağı aynı basamağa veya üst basamağa yerleştirir.
Merdiven çıkma hareketlerini ritmik ve simetrik olacak şekilde her iki
tarafta tekrar eder.

İleri düzey fonksiyonel beceriler modülünün amacı

İleri düzey fonksiyonel becerileri geliştirebilme
Kazanımlar










İki çizgi arasında öne ve yana doğru yürür.
Tek çizgi üzerinde öne ve yana doğru yürür.
Öne doğru iki ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
Öne doğru tek ayak üzerinde sıçrayarak ilerler.
Farklı yükseklikteki engelleri sıçrayarak geçer.
Rampadan bağımsız olarak çıkar.
Rampadan bağımsız olarak iner.
Farklı şekiller üzerinde yürür.
Farklı yükseklikteki basamaktan sıçrayarak iner.

İnce motor beceriler


Çizim becerileri modülünün amacı

Çizim becerilerini geliştirebilme
Kazanımlar



Kalemi uygun şekilde tutar.
Rastgele karalama yapar.
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Temel çizgileri çizer.
Çizilen basit geometrik şekilleri kopya eder.
Eksik resmi tamamlar.
Sınırlı alanları boyar.
Verilen şekli kesik çizgilerle tamamlar.
Farklı kol açılarında boyama yapar.
İki ve üç boyutlu çizimleri boyar.
İki ve üç boyutlu çizimleri yapar.

Tutma ve bırakma modülünün amacı

Nesneleri tutma ve bırakma becerilerini geliştirebilme
Kazanımlar












Nesneye eliyle uzanır.
Nesneyi bir elinden diğer eline geçirir.
El bileğini yukarı kaldırarak orta pozisyonda nesneyi tutar.
Dirsek bükülü ve düz iken nesneyi tutar ve bırakır.
Farklı omuz yüksekliklerinde nesneyi tutar ve bırakır.
Avuç içinin yukarı veya aşağı doğru dönük olduğu pozisyonlarda nesneyi
tutar ve bırakır.
Farklı tutma tipleri ile nesneleri tutar.
Nesneleri yeterli kuvvetle tutar ve istemli bırakır.
Nesneleri uygun temas alanlarıyla tutar.
Vücut düzgünlüğünü koruyarak nesneleri tutar.

El becerileri ve el-göz koordinasyonu modülünün amacı

El becerilerini ve el göz koordinasyonunu geliştirebilme
Kazanımlar











Makasla basit şekilleri keser.
Nesneleri üst üste dizer.
Nesneleri yan yana dizer.
Çubukları delikli tahtaya takar.
Kâğıt katlar.
Ayakkabı bağcığı bağlar.
Fermuar açar.
Fermuar kapatır.
Musluk açar.
Musluk kapatır.
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Düğmeleri ilikler.
Düğmeleri açar.
Yoğurma maddeleri ile basit ürün elde eder.
Parça-bütün ilişkisi kurar.
Top atar.
Top yakalar.

Proprioseptif sistem (vücut farkındalığı) modülünün amacı

Vücut hareketlerini düzgün ve kontrollü yapabilme
Kazanımlar








Nesneleri iterek kas ve eklemlere uyarı verir.
Nesneleri çekerek kas ve eklemlere uyarı verir.
Elleri üzerinde yürür.
Yüzüstü yatarken elleri üzerinde baş ve gövdesini kaldırır.
Gözler açık ve kapalı vücut pozisyonunun farkında olur.
Bara tırmanır.

Taktil sistem (dokunma) modülünün amacı

Nesneleri dokunarak algılama yeteneğini geliştirebilme
Kazanımlar




Nesneleri dokunarak tanır.

Farklı yüzeyleri olan nesneleri ayırt eder.

Farklı doku veya özellikteki nesnelere dokunmaya istekli olur.

Nesneleri ısılarına göre ayırt eder.

Nesneleri ağırlıklarına göre ayırt eder.

Dokunulan vücut bölümünü tanır.
Görsel algılama modülünün amacı

Görsel algılama becerilerini geliştirebilme
Kazanımlar






Şekli kopya eder.
Eksik resmi tamamlar.
Parça bütün ilişkisi kurar.
Şekillerin benzerliklerini ayırt eder.
Şekillerin farklılıklarını ayırt eder.
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Rakam ve harflerin yönünü karıştırmadan yazar.
Üst üste çizilmiş şekilleri ayırt eder.

Vestibuler sistem (denge) modülünün amacı

Vestibuler sistemini uyararak dengesini geliştirebilme
Kazanımlar








Ayakta desteksiz durur.
Tek ayak üzerinde dengede durur.
Elleri ile destek alarak trambolinde zıplar.
Elleri ile destek almadan trambolinde zıplar.
Egzersiz topu üzerinde denge ve pozisyonunu korur.
Denge tahtasında öne ve yana doğru adım alarak salınım yapar.
Değişik pozisyonlarda salıncakta sallanır.

Destekli Yürüme Modülüne Uygun BEP Örneği
Kaba Değerlendirme Formu (Destekli Yürüme Kaba Motor Beceriler)
Destekli Yürüme Kaba Motor Beceriler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Farklı yönlere uzanır.
Yerden bir nesneyi alarak doğrulur.
Ellerinden destek alarak yana doğru adım atar.
Duvardan destek alarak yana doğru yürür.
Ellerinden destek alarak gideceği yöne doğru döner.
Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle adım atar.
Seçilen uygun yardımcı araç veya destekle yürür.
Yürürken yön değiştirir.
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Evet /
Hayır

Açıklamalar

ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)
Bireyin Yaşı: 8
BEP Hazırlama Tarihi: 28.04.2015Eğitsel Tanısı: Praplejik Tip Serebral Palsi
27.04.2016
Öğrencinin Eğitsel Performans Düzeyi: Desteksiz oturabilir ve ayakta durabilir,
el becerisi gerektiren çalışmaları yapabilir, kendini ifade edebilir. Ayaktayken yerden bir
nesneyi alamaz ve bağımsız yürüyemez
Uzun Dönemli
Yöntem ve
Kısa Dönemli Amaçlar
Uygulayıcı
(Yıllık) Planlar
Materyal
 Sağ diz düz, sol ayakla öne Yöntem:
adım alma
 Sol diz düz, sağ ayakla öne  Bağımsız
adım alma
 Yardım
 Yerden bir
 İki eliyle bardan tutarak
 İşaret
nesneyi alma ve
sağa 5 adım yürüme
Yardımı
doğrulma
 İki eliyle bardan tutarak
sola 5 adım yürüme
 Adım atma
 İki eliyle bir kişi tarafından Materyal:
 Fizyoterapi
tutularak yürüme (10 adım)
Uzmanı
 Yürüme
 Bir eliyle tutarak yürüme
 Cihaz,
(10 adım)
 Merdiven,
 Dönme
 Yalnız başına yürüme (10
 Paralel bar,  Öğretmen
çalışmaları
adım)
 Basamak,
 Paralel çizgiler arasında
 Kalem,
 Yürürken yön
yürüme ( 20 cm aralıklı)
 Lego,
değiştirme
(10 adım)
 Kum
 Düz bir çizgide yürümek
torbaları,
(10 adım)
 Adımlama
 Yürürken durur, 180 derece
tahtası
geri döner.
Tarih
Bireyin Adı-Soyadı:

Veli
Adı Soyadı

Uygulayıcı
Adı Soyadı

Uygulayıcı
Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza
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DÖNEM SONU BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
Başlama Tarihi: 28.04.2015
Bireyin Adı Soyadı:
Bireyin Yaşı: 8
Bitiş Tarihi: 27.04.2016
Eğitsel Tanısı: Praplejik Tip Serebral Palsi
KAZANIMLAR

1.
AY

2.
AY

3.
AY

4.
AY

5.
AY

AYLAR
6.
7.
AY AY

8.
AY

9.
AY

10.
AY

11.
AY

DESTEKLİ
YÜRÜME MODÜLÜ
Farklı yönlere uzanır.
Yerden bir nesneyi
alarak doğrulur.
Ellerinden destek alarak
yana doğru adım atar.
Duvardan destek alarak
yana doğru yürür.
Ellerinden destek alarak
gideceği yöne doğru
döner.
Seçilen uygun yardımcı
araç veya destekle adım
atar.
Seçilen uygun yardımcı
araç veya destekle
yürür.
Yürürken yön değiştirir.

AÇIKLAMA:
RAM BİLGİLENDİRME
…………………………………………………….……………………………….
…………………………………………………….……………………………….
Veli

Tarih
Veli

Veli

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza
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12.
AY

El Becerileri ve El Göz Koordinasyonu Modülüne Uygun BEP Örneği
Kaba Değerlendirme Formu (El Becerileri ve El Göz Koordinasyonu Modülü)
El Becerileri ve El Göz Koordinasyonu
1. Makasla basit şekilleri keser.
2. Nesneleri üst üste dizer.
3. Nesneleri yan yana dizer.
4. Çubukları delikli tahtaya takar.
5. Kâğıt katlar.
6. Ayakkabı bağcığı bağlar.
7. Fermuar açar.
8. Fermuar kapatır.
9. Musluk açar.
10. Musluk kapatır.
11. Düğmeleri ilikler.
12. Düğmeleri açar.
13. Yoğurma maddeleri ile basit ürün elde eder.
14. Parça-bütün ilişkisi kurar.
15. Top atar.
16. Top yakalar.
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Evet /
Hayır

Açıklamalar

ÖRNEK BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP)
Bireyin Yaşı:14
Bireyin Adı-Soyadı:
BEP Hazırlama Tarihi: 28.04.2015Eğitsel Tanısı: Hemiplejik Tip Serebral Palsi
27.04.2016
Öğrencinin Eğitsel Performans Düzeyi: Kalem tutar, karalama çalışması yapar, makas
tutar. Öz bakım becerilerini yerine getirmede yetersizdir. El becerileri yeterince
gelişmemiştir.
Uzun Dönemli (Yıllık)
Kısa Dönemli Amaçlar
Yöntem ve
Uygulayıcı
Planlar
Materyal
Yöntem:
 Model
 Makasla basit şekilleri
olma,
keser.
 Fiziksel
 Makasla kesme
 Nesneleri üst üste
yardım,
dizer.
 Sözel
 Nesneleri yan yana
yardım,
 Nesneleri dizme ve
dizer.
 İşaret
takma
 Çubukları delikli
yardımı,
tahtaya takar.
 Bağımsız
 Fizyoterapist
 Kâğıtları farklı
 Kâğıt katlama
şekillerde katlar.
Materyal
 Ayakkabı bağcığı
bağlar.
 Cihaz,
 Öğretmen
 Giysi aksesuarlarının  Fermuar açar.
 Beceri
kullanımı
 Fermuar kapatır.
küpü,
 Musluk açar.
 Top,
 Musluk kapatır.
 Farklı
 Yoğurma maddeleri
 Düğmeleri ilikler.
kalınlıkta
ile çalışma
 Düğmeleri açar.
kâğıtlar,
 Yoğurma maddeleri ile  Şekil
basit ürün elde eder.
blokları,
 Oyun
hamuru
Veli

Uygulayıcı

Uygulayıcı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza

43

DÖNEM SONU BİREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU
Başlangıç Tarihi: 28.04.2015
Bireyin Adı Soyadı:
Bitiş Tarihi: 27.04.2016
Bireyin Yaşı: 14
Eğitsel Tanısı: Hemiplejik Tip Serebral Palsi
KAZANIMLAR

1.
AY

2.
AY

3.
AY

4.
AY

5.
AY

AYLAR
6.
7.
AY AY

8.
AY

9.
AY

10.
AY

11.
AY

EL BECERİLERİ VE
KOORDİNASYONU
MODÜLÜ

Makasla basit
şekilleri keser.
Nesneleri üst üste
dizer.
Nesneleri yan yana
dizer.
Çubukları delikli
tahtaya takar.
Kâğıt katlar.
Ayakkabı bağcığı
bağlar.
Fermuar açar.
Fermuar kapatır.
Musluk açar.
Musluk kapatır.
Düğmeleri ilikler.
Düğmeleri açar.
Yoğurma maddeleri
ile basit ürün elde
Parça-bütün ilişkisi
kurar.
Top atar.
Top yakalar.
AÇIKLAMA:
RAM BİLGİLENDİRME
…………………………………………………….……………………………….
Veli

Tarih
Veli

Veli

Adı Soyadı

Adı Soyadı

Adı Soyadı

İmza

İmza

İmza
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12.
AY

2.3. Ortopedik Yetersizliği ve Süreğen Hastalığı Olan Bireyler için
GEP Hazırlamanın Önemi


Grup eğitimi

Grup eğitimi; yetersizlik türü, niteliği ve derecesi, yetersizliği olan bireyin yaşı ve
gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplara verilen eğitimdir.
Özel eğitimde grup eğitimi, iki veya daha fazla çocuğun ortak bir hedef uğruna bir
araya getirilmesiyle gerçekleştirilir. Grup eğitiminde öğretmen rehber olur ve amaç,
çocukların birbirleriyle etkileşimini öğrenme sürecine dâhil etmektir. Grup eğitiminin içeriği
eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Bu içerik oluşturulurken çocukların yaşı, tanısı,
sosyal ve iletişim becerileri gibi birçok etmen eğitimciler tarafından değerlendirilir ve
bireysel
eğitim
programları
(BEP)
dikkate
alınır.
Çocuğun hazır oluşu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gibi durumlarda gerekli
uygun koşullar yine bireysel 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. Bu eğitim yöntemi çocukların iletişim becerilerini,
sosyal becerilerini, eğitime karşı olan motivasyonlarını artırmaya yönelik başarılı
yöntemlerden biridir. Grup
eğitiminin,
özellikle,
çevresinde fazla uyarıcı
zenginliği bulunmayan çocukların zihinsel gelişimleri üzerinde de olumlu etkileri
vardır. Çocuklar grup içerisinde sıra alma, dinleme, bekleme gibi beceriler edinir ve günlük
hayatta karşılaştıkları problemleri uzman eğitimciler rehberliğinde güvenli bir ortamda
tecrübe etme fırsatı bulurlar.

Resim 2.2: Grup eğitim çalışması

Grup eğitimi 4 ile 10 çocuğun katılımı ile yapılan eğitimdir. Özel Eğitim
Rehabilitasyon Uygulamaları Program Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olan Grup
Eğitim Programı, uzman meslek elemanı tarafından uygulanır.
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Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları,
eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi
dikkate alınarak hazırlanır.
Grup eğitiminin yapıldığı sınıfın fiziki özellikleri, grup eğitimi esnasında yapılan
etkinlikler ve öğretmenin tutumu, grup eğitiminin verimini etkileyecek unsurlardır. Grup
eğitimi yapılan bir sınıf; eğitim yapılan grubun özelliklerine uygun olmalı, ısı ve ışık yeterli
düzeyde olmalıdır.


Grup eğitiminin çocuğa faydaları











İletişim, iş birliği, kabullenme, ortak yaşam becerileri edinir.
Başkalarının haklarına saygılı olmayı öğrenir.
İletişim kurma becerisi ve birlikte hareket etme bilinci gelişir.
Toplumsal kuralları öğrenir.
Öz güveni gelişir.
Komut almayı ve sırasını beklemeyi öğrenir.
Yapacağı işin sorumluluğunu almayı öğrenir.
Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir.

Grup eğitiminde öğretmenin dikkat etmesi gereken noktalar









Öğretmen iyi bir dinleyici olmalıdır. Çocukların katılımını kabul edip
çocuktan gelen ifadeleri dinledikten sonra bu ifadeleri düzgün olarak
çocuğa ve gruba vermelidir.
Paylaşılacak bilgiler çocuğun seviyesine uygun olmalı, sözcük
dağarcığını geliştirici nitelikte olmalıdır.
Öğretmen, çocukların anlama ve cevaplama becerilerini geliştirmeye
yönelik sorular sormalıdır.
Yapılan etkinlikler düzgün, akıcı ifade edebilme becerilerini geliştirici
nitelikte ve çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli yapıları
geliştirmeye yönelik olmalıdır.
Grubun bilgi ve dil gelişim seviyelerine uygun malzeme hazırlanıp
kullanılmalıdır.
Öğretmen gruptaki çocukların kendisini ve diğer arkadaşlarını
dinlemelerini sağlamalıdır.
Grupta her çocuğa kendini ifade etme fırsatı verildiği gibi katılmak
istemeyenlerin de katılımları için destek verilmeli, kendini ifade
edemeyenlere de diğerleri oranında fırsatlar verilmelidir.
Çocukların soru sormaları desteklenmeli, anlamadıklarında çocukları
suçlayıcı ifadeler kullanılmamalıdır.
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Etkinlik 1:
Materyal: Her bir öğrenci için dörder adet kâğıt tabak ya da yuvarlak kesilmiş karton
parçaları
Süreç 1: Kâğıt tabakları öğrencilere dağıtın ve tabaklardan birine mutlu, birine kızgın,
birine öfkeli ve birine de canı sıkılmış birer insan yüzü çizmelerini isteyin (Üst sınıflarda
duygular çeşitlendirilebilir.).
Süreç 2: Aşağıdakilere benzer çeşitli durumlar vererek öğrencilerden böyle bir
durumda yaşayacağı duyguyu gösteren tabağı havaya kaldırmalarını isteyin.




Bayramda memlekete anneannenizi ziyarete gideceksiniz.
Anneniz size banyo yaptırmak istiyor.
Öğretmeniniz ev ödevinizi yapmadığınız için size kızmış.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde bulunan özel eğitim merkezinde ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı
olan bir çocuğu gözlemleyerek bulunduğu performans durumunu belirleyiniz.
Gözlemlediğiniz çocuğa uygun bir BEP planı hazırlayınız.

İşlem Basamakları
 Çevrenizdeki ortopedik yetersizliği ve
süreğen hastalığı olan çocukların
bulunduğu özel eğitim merkezlerini
araştırınız.
 Özel eğitim merkezinde eğitimci
tarafından hazırlanmış BEP örneklerini
inceleyiniz.
 Özel eğitim merkezinde bulunan
ortopedik yetersizliği ve süreğen
hastalığı olan çocuklardan birini
gözlemleyerek bulunduğu performans
durumunu belirleyiniz.
 Belirlediğiniz çalışma alanına göre
çocuğun bulunduğu performans
durumunu dikkate alarak BEP
hazırlayınız.

Öneriler
 Çevrenizde ortopedik yetersizliği ve
süreğen hastalığı olan çocukların
bulunduğu özel eğitim merkezlerini
internetten ya da rehber
öğretmenlerinizden yararlanarak
araştırınız.
 Hazırlanmış örnekler ile ilgili sorular
sorarak gerekli notları alınız.
 Özel eğitim merkezinde eğitimciden çocuk
ve BEP hakkında gerekli görüşleri alınız.
 Hazırlayacağınız BEP konusunda
okulunuzda bulunan rehber öğretmenlerle
bilgi alışverişinde bulununuz.

 BEP çalışmanızı sunum olarak
 Hazırladığınız çalışmayı arkadaşlarınıza
hazırlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
uygulayınız ve sonuçları ile ilgili tartışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

( ) BEP özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin, eğitsel gereksinimlerini en üst düzeyde
karşılamak üzere hazırlanan yazılı dokümandır.
( ) BEP hazırlanırken önce kısa dönemli amaçlar, sonra uzun dönemli amaçlar
hazırlanır.
( ) BEP, bireyin çalışmalarının sistematik olarak düzenlenmesini sağlar.
( ) BEP, öğretmenin çocuğu ölçme ve değerlendirmesinde kolaylık sağlar.
( ) Bir öğrenci için hazırlanan BEP, aynı yaştaki başka bir çocuk için de kullanılabilir.
( ) BEP hazırlarken çocuğun eğitsel performans düzeyi belirlenmelidir.
( ) Grup eğitimi çocukların iletişim becerilerini arttırmalarına yardımcı olur.
( ) BEP toplantıları, öğrencinin gereksinimleri konusunda, aile ve okul personeli
arasında her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlamaz.
( ) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci için BEP, yasal bir zorunluluk değildir.
( ) Grup eğitiminde öğretmen rehber olur.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Aşağıdakilerden hangisi BEP’in yararlarından değildir?
A) Bireyin sorumluluk almasına yardımcı olur.
B) Anne-baba ve okul arasında ortak tutum geliştirilmesine yardımcı olur.
C) Çocuktaki ilerlemelerin net olarak görülmesine ve değerlendirilmesine olanak
sağlar.
D) Sınıf arkadaşlarına göre öğrencinin kendisini ayrıcalıklı hissetmesini sağlar.
E) Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren çocuklara sağlanan haklardan
yararlanmalarına imkân sağlar.

12.

Aşağıdakilerden hangisi BEP’in çocuğa sağlayacağı yararlardandır?
A) Ailenin çocuğu hakkında bilgi edinmesini sağlar.
B) Bireyin beceriler kazanarak bağımsız yaşama hazırlanmasına yardımcı olur.
C) Ölçme ve değerlendirmesinde kolaylık sağlar.
D) Eğitim sürecinde ailenin görev ve sorumluluklarını net olarak tanımlar.
E) Eğitime nereden başlaması gerektiği konusunda yardımcı olur.

13.

Aşağıdakilerden hangisine BEP hazırlama sürecinde yer verilmez?
A) Amaçlar
B) Materyal ve ortam
C) Çocuğun boyu kilosu
D) Başlangıç ve bitiş tarihi
E) Eğitimci
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14.

Aşağıdakilerden hangisi BEP’in öğretmene sağlayacağı yararlardandır?
A) Öz güvenini geliştirir.
B) Bireyin çalışmalarının sistematik olarak düzenlenmesini sağlar.
C) Öğretmene ekonomik kazanç sağlar.
D) Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya çalışır.
E) Çocuğu, ölçme ve değerlendirmesinde kolaylık sağlar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme birimi üyelerinden değildir?
A) Öğrenci velisi
B) Rehber öğretmen
C) Özel eğitim öğretmeni
D) Sınıf annesi
E) Okul müdürü

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.

50

MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

( ) Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile elde edilen kazanımların sadece okul
ortamında uygulanması gerekir.
( ) BEP, çocuğun gelişim alanlarını destekleyecek şekilde hazırlanmalıdır.
( ) Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların eğitimindeki amaç
bireyin fiziksel kapasitesini arttırarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını
kazandırmaktır.
( ) Etkinliklerde kullanılacak araç gereçler her engel türü için aynıdır.
( ) Bedensel engelli çocukların el-göz koordinasyonlarının gelişiminde yoğurma
maddeleri en uygun malzemelerdir.
( ) BEP toplantıları, öğrencinin gereksinimleri konusunda, aile ve okul personeli
arasında her iki tarafa da eşit söz hakkı sağlamaz.
( ) Bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocukların eğitimi ev, okul ve
sosyal yaşamın her alanını kapsamaktadır.
( ) Eğitsel düzey raporu, çocuğun geçmişindeki durumunu yansıtmalıdır.
( ) Grup eğitiminde amaç çocukların birbirleriyle etkileşimini öğrenme sürecine dâhil
etmektir.
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

10.
11.
12.
13.

…………….. ………………………….., çocukların proje çalışmaları için çok
elverişlidir.
……………………; hikâye sonrası etkinliklerden çocukların konuşmadan bedensel
hareketlerle kendilerini ifade etmelerini sağlayan bir etkinliktir.
……….., öğretmen ve ilgili uzmanların iş birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin
onayı ile uygulanır.
……………… …………………….; yetersizlik türü, niteliği ve derecesi, yetersizliği
olan bireyin yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınarak oluşturulan gruplara verilen
eğitimdir.
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

14.

Aşağıdakilerden hangisi BEP’in yararlarından değildir?
A) Bireyin sorumluluk almasına yardımcı olur.
B) Anne-baba ve okul arasında ortak tutum geliştirilmesine yardımcı olur.
C) Çocuktaki ilerlemelerin net olarak görülmesine ve değerlendirilmesine olanak
sağlar.
D) Sınıf arkadaşlarına göre öğrencinin kendisini ayrıcalıklı hissetmesini sağlar.
E) Özel gereksinimli bireylerin normal gelişim gösteren çocuklara sağlanan haklardan
yararlanmalarına imkân tanır.
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15.

Aşağıdakilerden hangisi BEP geliştirme birimi üyelerinden değildir?
A) Öğrenci velisi
B) Rehber öğretmen
C) Özel eğitim öğretmeni
D) Sınıf annesi
E) Okul müdürü

16.

Aşağıdakilerden hangisi fizyoterapi odasında kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Memory kartları
B) Sağlık topu
C) Emekleme sehpası
D) Jimnastik minderleri (silinebilir malzemeden)
E) Tırmanma merdiveni

17.

Aşağıdakilerden hangisi ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere
yönelik eğitim ortamının özelliklerinden değildir?
A) Zemin yumuşak ve kolay temizlenebilir olmalıdır.
B) Ortam, çocuğun ve uygulayıcının rahat çalışabileceği bir büyüklükte olmalıdır.
C) Tuvalet ve lavabolar sınıfa uzak olmalıdır.
D) Sınıf içerisinde malzemeler çocuğun erişebileceği yükseklikte olmalıdır.
E) Gerek görülen yerlerde rampa, tutamak, bar, asansör olmalıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin
özelliklerine uygun araç gereçlerin özelliklerinden değildir?
A) Araç gereçler gerçeğe yakın olmalıdır.
B) Çocukların rahat kullanabilecekleri boyutlarda olmalıdır.
C) Malzemeler çocuklar için ilgi çekici ve eğlendirici olmalıdır.
D) Resimler ayrıntıdan uzak, basit ve anlaşılır olmalıdır.
E) Araç gereçler sadece eğitim ortamında kullanılacak nitelikte olmalıdır.
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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

Evet

Hayır

1. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere uygun
eğitim ortamları ile ilgili rapor hazırladınız mı?
2. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere yönelik
araç gereç örneklerini sunu olarak hazırlayarak bunu sınıf
ortamında arkadaşlarınızla paylaştınız mı?
3. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylere uygun
araç gereç hazırladınız mı?
4. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireyler için
hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini incelediniz mi?
5. Hazırlamış olduğunuz BEP ve GEP’i sınıf ortamında
arkadaşlarınıza sunarak uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
D
A
B
E
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
D
B
C
E
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
artık malzemeler
pandomim
BEP
grup eğitimi
D
D
A
C
E
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