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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar 

MODÜLÜN SÜRESĠ 40/28  

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan 

bireylerin özellikleri ve eğitimleri ile ilgili bilgi ve 

beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları 

açıklar. 

2. Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan 

bireylerin eğitimlerini açıklar. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel 

eğitimkurumları, rehberlik araĢtırma merkezleri,özel-

kamu kurumve kuruluĢlarında bulunan eğitim odaları. 

Donanım: Kaynak kitaplar, bilgisayar, projeksiyon, 

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

asetat, fotoğraflar,CD, VCD, bilgisayar donanımları, 

VCD, DVD, televizyon,projeksiyon,legolar, yapbozlar, 

çeĢitli kavram geliĢtirici eğiticioyuncaklar, eğitici kitaplar, 

zeka geliĢtiren oyunlar vb. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen tarafından modül sonunda kazandığınız bilgi 

vebecerileri değerlendirmek amacıyla çeĢitli ölçme 

araçlarıuygulanacaktır. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Engelli çocuğun geliĢiminde ve eğitiminde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır. 

Ortopedik engelli ve süreğen hastalıklı çocukların her birinin özür türü, derecesi 

veözürden/hastalıktan etkilenme durumları birbirinden farklı olabilmektedir. 

Çocuğuneğitimiyle ilgilenenler tarafından, ortopedik engelli ve süreğen hastalıklı 

çocuklarıntanınması, onların sağlıklı bir geliĢim göstererek baĢarıya ulaĢmaları ve nitelikli 

olarak dahaüst düzeylere çıkabilmeleri için çok önemlidir. 

 

Çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiĢuyarıcılar, araç gereçler, bilinçli düzenlenmiĢ 

eğitim ortamları ve etkinliklerle ortopedikengelli ve süreğen hastalıklı çocukları sağlıklı 

Ģekilde destekler ve geliĢim kapasitelerini enüst düzeyde kullanmalarını sağlar. Çocuklara 

etkinlik hazırlarken çocukların bireyselfarklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

Bu modülde; bedensel ve süreğen hastalıklı çocukların geliĢim özelliklerini 

öğrenerekbu alandaki geliĢimlerine etkili olarak yardım edebileceksiniz. Bedensel ve 

süreğen hastalıklıçocuklara yönelik verilen örnek etkinlik ve araç gereç rehberliğinde siz de 

uygun etkinlikseçmek, yaratıcılığınızı kullanarak özgün araç gereç hazırlayabilmek için yeni 

bilgi vebeceriler kazanacaksınız. 

 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkları açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bedensel ve süreğen hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim 

kurarakonların özelliklerini ve yaptıkları etkinlikleri gözlemleyiniz.  

 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek 

bilgisayarortamında slayt gösterisi olarak hazırlayınız.  

 ÇalıĢmalarınızı bir rapor haline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza 

sunarak paylaĢınız. 

 

1. ORTOPEDĠK YETERSĠZLĠK VE 

SÜREĞENHASTALIKLAR 
 

Sağlık mutlu bir hayatın koĢuludur. Hastalık ve sağlık kavramları kültürlere bağlıdır. 

Örneğin kundak yapılan çocuklarda görülen, doğuĢtan kalça eklemi çıkığı Navajo 

yerlilerinde çok yaygın olduğu için bir hastalık olarak kabul edilmez. 

 

Sağlığın evrensel tanımına bakacak olursak  Dünya Sağlık Örgütü sağlığı Ģu Ģekilde 

tanımlamıĢtır: “ Sağlık, yalızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen, ruhen ve sosyal 

yönlerden tam bir iyilik hâlidir.” 

 

Bireyler sağlıklı olabilmek için yeterli ve dengeli beslenmeli, yeterince uyumalı, 

hareketli bir yaĢam tarzını benimsemeli, düzenli spor yapmalı ve olumlu bir yaĢam tarzını 

seçmelidir. 

 

1.1. Sinir Sistemi 
 

 Ġç ve dıĢ çevreden gelen uyarılara karĢı tepki göstermemizi sağlayan sisteme 

sinir sistemi denir. 

 Duyu organlarından gelen bilgiler sinir sistemi sayesinde taĢınır, iĢlenip 

cevaplanmaya hazır hâle gelir. 

 En geliĢmiĢ sinir sistemi insanda bulunur. 

 Sinir sistemimiz nöronların gövdesi ve uzantılarından meydana gelir. 

 Sinir sistemimiz merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 Ġnsanın sinir sisteminin yapı ve görev birimi sinir hücreleri nöronlardır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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Resim 1: Sinir sistemi 

1.2.1. Merkezi Sinir Sistemi (MSS) 
 

 Beyin, beyincik omurilik ve omurilik soğanı organlarından oluĢur. 

 Vücudun idare merkezidir. 

 Organ ve sistemlerin çalıĢma düzenini ayarlar. 

 Ġnsan bedeninin davranıĢ ve iĢleyiĢinin tümünden sorumludur. 

 

Resim 3: Merkezi sinir sistemi 

Beyin: DıĢtan içe doğru, -sert zar    -rümceksi zar    - ince zar olmak üzere üç katlı 

zarla örtülüdür. 

 

Sert zar: Kafatası kemiklerini kaplayan kalın dayanıklı zardır. 

 

Örümceksi zar: Sert zarla ince zar arasındadır. Ġki zarı örümcek ağı gibi uzanarak 

birbirine bağlar. 

 

Ġnce zar: Beynin en ince girinti ve çıkıntılarına kadar girerek beyin yüzeyine 

yapıĢmıĢtır. Bu zarda bulunan kan damarları, beynin beslenmesinde görev alır. 
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Omurilik 

 

 Omurilik, omurga kanalı içinde omurilik soğanından baĢlayıp aĢağıya 

doğru incelerek uzanan, sinir dokusundan meydana gelmiĢ silindir 

Ģeklindeki yapıdır. 

 Duyu organlarından beyne veya beyinden kaslara giden bütün sinirler 

omurilikten çapraz olarak geçer. Bu nedenle beynin sol tarafı vücudun 

sağ tarafını, sağ tarafı da sol tarafını idare eder. 

 Beyne gelen ve beyinden çıkan uyarıları ilgili organ ve yapılara iletirler. 

 Ġstemsiz kaslardan sorumludur. 

 Refleks merkezidir. 

 

Refleks: DıĢtan gelen bazı uyarılara karĢı organizmanın oluĢturduğu ilk ve en kısa 

cevaptır. Refleks merkezi omuriliktir Refleksler kalıtsal ve sonradan geliĢen olmak üzere 

ikiye ayrılır. 

 

Kalıtsal refleks: Yenidoğan bebeğin meme emmesi, göz kapağının kırpılması, parlak 

ıĢıkta göz bebeğinin küçülmesi gibi. 

 

Sonradan geliĢen refleks: Sıcak bir cisme dokunduğumuzda elimizi hemen geri 

çekmemiz gibi. 

 

1.2.2. Çevresel Sinir Sistemi ( ÇSS ) 
 

Beyin ve omuriliğin dıĢında kalan sinir sistemidir. 

 

Görevi: Aldığı bilgileri merkeze, merkezden gelen bilgileri organlara götürür. 

 

Çevresel sinir sistemi sinirler + sinir hücrelerinden oluĢur.  

 

ÇSSfonksiyon olarak ikiye ayrılır: 

 

1. Somatik Bölüm: DıĢ ortam değiĢikliğine yanıt oluĢturulmasından sorumludur. 

Ġstemli hareketler bu bölümde cevaplanır. Yürüme, koĢma, Ģarkı söyleme vb. 

 

2. Otonom Bölüm: Ġç ortam değiĢikliğine yanıt verir. Ġstemsiz hareketlerimiz bu 

bölümde cevaplanır. Mide, bağırsak, kalp vb. 
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1.3. Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıklar Temel Kavramlar 
 

1.3.1. Tanımlar 
 

Ortopedik Engelli: Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve 

eklemlerdeki özürlerinden dolayı normal eğitim öğretim çalıĢmalarından yeteri kadar 

yararlanamayan bireylerdir. 

 

Resim 4: Ortopedik engel 

Süreğen Hastalık: Bireyin günlük yaĢantısından çeĢitli etkinliklere katılımını 

sınırlandıran tıbbi problemler nedeniyle sürekli tedavi ve bakıma ihtiyaç duymasıdır. 

 

1.3.2.Ortopedik Engelli ve Süreğen Hastalıkların Sınıflandırılması 
 

Yetersizliğin Derecesine Göre Sınıflandırma 

 

1. Hafif: YaĢamını sürdürmek için destekleyici bir araca gereksinim duymamakta, 

kiĢisel gereksinimlerini bağımsız olarak karĢılayabilmektedir. 

 

2. Orta: Yetersizliğin tipine göre yardım sağlayan bir araca gereksinimi vardır. 

KiĢisel gereksinimini karĢılamakta yardımcı araçlar kullanmaktadır. Yürüme 

cihazı, koltuk değneği vb. 

 

3. Ağır: Bireysel ihtiyaçlarını karĢılamada baĢkasına tam olarak bağımlıdır. 

Tekerlekli sandalyeye bağımlıdır. BaĢ kontrolü zayıftır. 
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Engelin OluĢtuğu Yere Göre Sınıflandırma 

 

BEDENSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN SINIFLANDIRILMASI 

Merkezi Sinir Sistemi ile 

Ġlgili Yetersizlikler 
Kas Ġskelet Sistemi ile 

Ġlgili Yetersizlikler 

Sağlıkla Ġlgili 

Yetersizlikler 

Cerebralpalsy Kas hastalığı Epilepsi 

Spinabifida Kol bacak eksikliği Astım 

Çocuk felci Kalça çıkıklığı  

Multiplesklerosis   

Omurilik zedelenmesi  Lösemi 

Travmatik beyin 

yaralanmaları 
Gevrek kemikliler 

AIDS 

ġeker hastalığı 

 

1.3.3.Nedenleri 
 

Nedenlerin bilinmesi koruyucu önlemlerin alınması için önemlidir. Doğum öncesi, 

doğum anı ve doğum sonrası olmak üzere üç grupta incelenir. 

 

Doğum Öncesi Nedenler: Annenin hamile kalmadan önce ve hamilelik esnasında 

yaĢamıĢ olduğu sorunlar doğum öncesi nedenleri oluĢturur. 

 

Bunlar: 

 

 Kan uyuĢmazlığı, 

 Anne yaĢının yirminin altında ya da otuz beĢin üstünde olması; baba yaĢının 

yüksek olması, 

 Annenin yaptığı doğum sayısının fazla olması, 

 Hamilelikte geçirilen hastalıklar (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, verem, grip, 

kabakulak vb.), 

 Hormonalbozukluklar, 

 Hamilelik sırasında radyasyon ve x ıĢınlarına maruz kalma, 

 Annenin alkol madde kullanımı, 

 Yorgunluk, stres, 

 Kazalar vb. 
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Doğum Anı Nedenler: Doğum sırasında yaĢanılanları içerir.  

 

Bunlar: 

 

 Zor ve güç doğum, 

 Erken ya da geç doğum, 

 Doğum travmaları, 

 Annenin pelvis kemiğinin dar olması, 

 Bebeğin geliĢ pozisyonu anormallikleri, 

 Kordon dolanması, 

 Forseps, vakum gibi doğum araçlarının uygun kullanılmayıĢı, 

 DüĢük doğum ağırlığıdır. 

 

Doğum Sonrası Nedenler: Doğumdan sonra meydana gelen sorunları içerir.  

 

Bunlar: 

 

 Bebeğin ateĢli bir hastalık veya havale geçirmesi, 

 Yetersiz beslenmesi, 

 Doğumdan hemen sonra bebekte meydanagelen normal fizyolojik sarılık 

sırasında bilüribin miktarının fazlayükselerek beyine hasar vermesi, 

 BaĢ bölgesine gelen darbeler, 

 BulaĢıcı hastalıklar, 

 Kazalar, 

 Zehirlenmeler. 

 

Etkinlik 1: 

 

Sınıf tahtasını üçe bölerek doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenleri 

Ģeklinde baĢlıklar yazınız. Daha sonra bunlara neden olan etmenlerin her birini ayrı birkâğıda 

yazınız ve kâğıttan ya da bezden bir torbaya katlayarak koyunuz. Sınıf içindedolaĢarak 

arkadaĢlarınıza torbadan bir kâğıt çekmesini söyleyiniz. Kâğıdı çeken öğrencidenbunu 

okuyarak hangi nedene bağlı ise (doğum öncesi, anı ve sonrası) o baĢlığın altınayazmasını 

isteyiniz. Bu çalıĢmayı torbadaki bütün kâğıtlar bitene kadar yapınız. 
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1.3.4.Ortopedik Yetersizlik ve Süreğen Hastalıkların ÇeĢitleri 
 

1.3.4.1.Merkezi Sinir Sistemi Ġle Ġlgili Yetersizlikler 

 

 Cerabralpalsy (C.P.) –Beyinsel inme- Beyin felci ve bu çocukların 

özellikleri; 

 

Beyin veya beyinciğin, çocuğun geliĢimsel dönemlerinde geçirdiği hastalıklar 

nedeniyle olumsuz etkilenmesi sonucukaslarda koordinasyon sorunu yaĢanmasıdır. 

 

CP’de kas ve sinirler zarar görmemiĢtir;ancak beyin, kasların kasılma ve gevĢemesini 

kontrol etmek için gerekli sinyalleri uygun Ģekilde gönderememektedir.  

 

Bu durumda çocukta Ģunlar gözlenir: 

 

1. Kuvvet azlığı 

2. Felç, aĢırı kas zayıflığı 

3. El-göz, ayak-göz koordinasyon bozukluğu 

 

Zamanında doğan bebeklerde görülen Cerebralpalsy çoğunlukla bebek anne karnında 

iken geliĢen bir takım olaylara bağlıdır.Geneldezannedilğinin aksine, doğum sırasında 

yaĢanan Ģanssızlıklara bağlı olarak geliĢme ihtimali çok azdır .Prematüre doğum 

Cerebralpalsi için önemli bir risk faktörü oluĢturmaktadır.Premetüre bebeğin beyni 

kanamaya eğilimlidir ve bu kanamalar ciddi boyutta olduğu için Cerebralpalsy ile 

sonuçlanabilir.Akciğerlerin yeterince geliĢmemiĢ olması nedeni ile prematüre bebeklerde 

ciddi solunum sıkıntıları oluĢup beynin yeterli oksijen alamaması ile sonuçlanabilir.Bunun  

sonucu Cerebralpalsyolabilir. 

 

Resim 5: Cerebralpalsyli çocuk 

Cerabralpalsy (C.P.) –Beyinsel inme- Beyin felci ve bu çocukların eğitim 

programı 

 

Erken eğitim programları, geliĢim geriliği gösteren ya da bu riski taĢıyan çocuklarda 

geliĢimsel geriliği önlemeyi ya da akranlarıyla aralarındaki farkı azaltmayı amaçlayan 

programlardır. Tıbbi, sosyal ve eğitimsel hizmetleri içeren erken eğitim programları, 
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çocuğun ve aile bireylerinin ihtiyaçlarını birlikte ele alarak ailenin yaĢamında da olumlu 

değiĢiklikler meydana getirmektedir. 

 

Eğitim programları düzenlenirken Ģunlara dikkat edilmelidir: 

 

 Beyinsel inmeli çocuğun erken eğitim programlarına hemen baĢlayabilmesi son 

derece önemlidir. 

 Duyularını kullanarak ellerini ve vücudunu kullanabilmesi sağlanmalıdır. 

 Fiziksel engelin diğer geliĢim alanlarını olumsuz etkilemesi engellenmelidir. 

 Derecesi hafif olan çocuklar kaynaĢtırmaya alınmalıdır. 

 Bağımsız hareketini destekleyecek özel araç ve cihaz kullanmalıdır. 

 C.P. olan çocuklarda yutma güçlüğü görüldüğünden C.P. olan çocuklarda katı 

yiyeceğe geçiĢ oldukça zor olmaktadır. Bunun için çok küçük ve yumuĢak 

parçalardan baĢlamak gerekir. 

 Yemek esnasında kaĢık ve ağız hizası bir olmalı, baĢ geriye eğilmemelidir. 

 Sosyal geliĢimi için sık sık dıĢarı çıkarılmalı, toplumsal iliĢkiyi öğrenebileceği 

ortamlar oluĢturulmalıdır. 

 Çocuk taĢınırken dikkatli ve simetrik olmaya, baĢ ve belin destekli olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Bebek doğumdan itibaren yüzüstü yatmaya alıĢtırılmalıdır. Bu pozisyon 

bebeğin gazını kolay çıkartması, kustuğunu yutmaması ve orta kulak iltihabı 

olmaması için gerekli olurken aynı zamanda hareketlerinin geliĢip çevre ile 

iliĢki kurmasına da faydalı olacaktır. 

 

Etkinlik 2: 

 

“Sol Ayağım” filmini sınıfta izleyerek filmdeki karakterin özelliklerini sınıfta 

tartıĢınız. 

 

 Spinabifida (Bel çatlağı felci); 

 

Bilinmeyen bir nedenden dolayı gebeliğin erken döneminde omuriliğin hasar 

görmesiyle kapanmaması ve dıĢ etkilere açık duruma gelmesidir. Omurilikte eğrilik, 

kamburluk, çökük sırt görülür. Ayaklarda felç ve diğer organlarda iĢlevsel bozukluk görülür. 

 

Omurilik sıvısının akıĢı engellendiğinden dolayı zekâ geriliği ve hidrosefali (sulu 

kafalılık) görülür. 

 

Doğumdan sonraki ilk yıl görülür. Ġlk bir yaĢta ölüm oranı yüksektir. 

 

Bel çatlağından etkilenen çocukların ayakları hareket etme iĢlevini yitirebilir. Ancak 

bu çocuklar koltuk değnekleri ve bacak korseleriyle dolaĢabilirler. Mimari engellerin 

kaldırılmasıyla, normal sınıfta diğer çocuklar gibi eğitimlerini sürdürebilir. 

 

Tuvaletini kontrol edememe en önemli sorunlardan biridir. 
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Resim 7: Spinabifida 

 Multiplesklerosis (MS); 

 

Sebebi belli olmayan durumlardan dolayı sinir sistemini çevreleyen ve koruyan 

miyelin tabakasının zarar görmesiyle oluĢan bir hastalıktır. Hastalık sonucu sinir ve kas 

sistemi bozulur. 

 

Hastalığın nedenleri ve tedavisi tam olarak bilinmemekte fakat fizyoterapi ile sağlıklı 

bölümlerin daha iyi kullanılması sağlanmaktadır. 

 

 Omurilik zedelenmesi; 

 

Genellikle trafik kazaları ve düĢmelerle ortaya çıkarak kiĢide felç ve duyu kaybına 

neden olmaktadır. 

 

Omurilik felci: Omuriliğin içinde, çevresinde ve omurgada geliĢen bir hastalığın; 

omuriliği sıkıĢtırması, baskıya uğratması ya da zedelemesi sonucu görülür. 

 

Sebepleri ise Ģunlardır: 

 

1. Tümörler 

2. Enfeksiyonlar 

3. YumuĢak doku hastalıkları 

4. Travmalar 
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Tedavi: Omurilik zedelendikten sonra tedavi edilemez.  

 

Omurga Ģoku, zedelenmeden hemen sonra ortaya çıkan 6 hafta devam eden hareket 

edememe hâlidir. Omurga bu Ģoku atlatabilirse ilk 6 ay süre içinde iyileĢebilir. 

 

Hastaya fizyoterapi ile bağımsız yaĢama ve hareket becerilerini desteklemek amacıyla 

yardımcı araç kullanımı ve danıĢmanlığını içeren bir rehabilitasyon hizmetinin sağlanması 

gerekmektedir. 

 

1.3.4.2.Kas Ġskelet Sistemi ile Ġlgili Yetersizlikler 

 

 Kol bacak eksikliği; 

 

DoğuĢtan veya sonradan kol ve bacak gibi vücuda eklemlerle bağlı organlardaki 

eksikliklerdir. Doğum öncesinde anneninateĢli hastalık geçirmesi, ilaç kullanması, 

uyuĢturucu madde ve alkol kullanması, röntgenıĢınlarına maruz kalması gibi nedenlerden 

kaynaklanabilmektedir. Çocuğun günlük yaĢama katılması için kayıp vücut parçasının yerine 

protez kullanılmaktadır. 

 

 Kalça çıkıklığı; 

 

Uyluk kemiğinin kısmen veya tamamen leğen kemiğindeki yerleĢkesinden çıkması 

sonucu oluĢmaktadır. Kız çocuklarında daha fazla görülür. Erken tanılanırsa tedavisi 

mümkündür. 

 

 Gevrek kemikliler (Brittlebones); 

 

Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı kemiklerde sertleĢme olmamakta, küçük 

darbelerde bile kemiklerde kırılma görülmekte ve uzun süre tedavi gerektirmektedir. 

 

Çocuğun orta kulak kemiklerinde de hasar olma ihtimali bulunduğundan dolayı iĢitme 

problemleri görülebilmektedir. Çocuğun kemiklerinin destek araç gereçlerle korunması ve 

tekerlekli sandalye kullanılması gerekmektedir. Bu hastalığa sahip çocuklar için özel eğitim 

sınıfları oluĢturulmalı ve fiziksel uyarlamalar yapılmalıdır. Bu çocuklar normal zekaya 

sahiptirler. 
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Resim 8: Gevrek kemik hastalığı 

1.3.4.3.Sağlıkla Ġlgili Yetersizlikler 

 

 Epilepsi; 

 

Epilepsi beyin içinde bulunan sinir hücrelerinin olağan dıĢı bir elekrokimyasal 

boĢalma yapması sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk / hastalıktır. Beynin normalde 

çalıĢması ile ilgili elektriğin aĢırı ve kontrolsüz yayılımı sonucu oluĢur. Sıklıkla geçici bilinç 

kaybına neden olur. 

 

Epilepsili çocuğun zekâsı normaldir.Erkek çocuklarında daha yaygın görülür.Nöbetler 

en önemli özelliğidir ve hayatın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. KiĢi nöbetin 

geleceğini hissetmeyebilir veya aura denilen bir ön dönem yaĢayabilir. Aura döneminde kiĢi 

farklı bir his, tat, hayal, koku, hareket algılar. Bu anı daha önce yaĢamıĢ gibi hisseder. Aura 

dönemi hakkında çocuğun bilgi sahibi olması, nöbet baĢlamadan önce kendini güvenli bir 

pozisyona alması ve çevresine karĢı bilgi vermesi açısından önemlidir. 

 

Epilepsi nöbetleri farklı Ģekillerde ortaya çıkar. Bazı nöbetlerden önce bir korku hissi 

gibi olağandıĢı algılamalar ortaya çıkarken, bazı nöbetlerde kiĢi yere düĢebilir, bazen ağzı 

köpürebilir.Epilepsi belirtileri her kiĢide farklı seyreder. Belirtilerin hepsi görülmeyebilir. 

 

Belirtileri ise Ģunlardır: 

 

Bilinç kaybı,Bayılma, Titreme, yere düĢme,Otururken uzaklara dalma,Nefes darlığı, 

nefes kesilmesi,Dokularda ve yüzde morarma,AĢırı tükürük salgılanması,Ġdrar 

kaçırma,Hareketlerini kontrol edememe,Korku,Kriz sonrası ĢaĢkınlık, uyku hâlidir. 
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Epilepsinin nedenleri:  

 

 Kalıtım, 

 Kafa travmaları, 

 AteĢli hastalıklar, 

 Zehirlenmeler, 

 Tümörler, 

 Sinir sistemi ile ilgili problemler, 

 

Epilepsinin Tetikleyicileri: 

 

Yorgunluk, telaĢ, heyecan, kızgınlık, stres gibi psikolojik durumlar; 

 

AteĢ, enfeksiyonlar, hormanal değiĢiklikler; 

 

IĢık, koku, ses, dokunma uyaranlarının sık olması; 

 

Epilepsi ilaçlarının düzenli kullanılmamasıdır. 

 

Epilepsi, mutlaka doktora baĢvurulması ve doktorun gerekli gördüğü sürece kontrol 

altında kalınması gereken bir hastalıktır. Bu durum, epilepsinin ömür boyu devam edeceği 

Ģeklinde algılanmamalıdır. Epilepsinin bazı türleri hasta belli yaĢlara geldiğinde 

kendiliğinden tamamen düzelebilir ve ilaç tedavisine gerek duyulmayabilir. Ancak bu 

hassaslık derecesine de bağlı olabilir. Ancak bu kararı doktor vermelidir. 

 

Nöbetlerin tekrarlaması ve statusepileptikus hâli, beyinde oksijensiz kalmaya bağlı 

bazı etkilere yol açabilir. Her nöbet bir sonrakinin ortaya çıkmasını kolaylaĢtırabilir. 

Tedavisiz kalan küçük nöbet türlerinin bir süre sonra büyük nöbetlere dönüĢme olasılığı 

vardır. Bu nöbetlerde hastanın maruz kalabileceği merdivenden düĢme, kiĢi sokakta ise trafik 

kazası, suda boğulma gibi tehlikeler vardır. 

 

Bu nedenlerle epilepsiye mutlaka müdahale edilmelidir.. Epilepsinin en önemli tedavi 

Ģekli ilaç tedavisidir. Epilepside kullanılan ilaçlar beyin hücrelerinin aĢırı uyarılma 

durumuna baskı uygulayarak nöbetlerin oluĢunu engeller. Bu ilaçlar her gün, önerilen dozda 

ve saatlerde çok düzgün bir Ģekilde kullanılmalıdır. 
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Resim 9: Epilepsi nöbeti 

Sınıf öğretmeni bu durumla ilgili sınıftaki diğer çocuklara bilgi vermelidir. 

ArkadaĢları bilgi sahibi olurlarsa nöbetle karĢılaĢtıklarında hazırlıklı olurlar. Hastayı güvenli 

yere alma ve nöbet sırasında durumla baĢ edebilmeyi öğrenirler. 

 

Resim 10: Epilepsi nöbeti esnasında yapılması gerekenler 
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 Çocuk felci ve bu çocukların özellikleri; 

 

Genellikle yaz ve sonbahar aylarında küçük yerel salgınlar biçiminde ortaya çıkan 

çocuk felci, 40 °C’yi bulan yüksek ateĢ, Ģiddetli baĢ ağrıları, bulantılar ve sırt ağrılarıyla 

baĢlar. 4-5 gün sonra kasları iki yanlı, ama bakıĢımsız olarak etkileyen gevĢek felç yerleĢir, 

2-3 hafta sonra bazı kaslar bütünüyle normale döner, bir bölümüyse hiç düzelmez. 

 

Yayılması: 

 

Virüs, hastaların çıkardığı dıĢkı yoluyla yayıldığı için çevre sağlığı koĢullarına dikkat 

edilmeyen çağlarda büyük salgınlara yol açmıĢ, koĢullar düzeltilince daha çok çocukları 

etkilemeye (Adı buradan kaynaklanır.) baĢlamıĢ, ağız yolundan verilen aĢıuygulamasının 

yaygınlaĢmasıyla büyük ölçüde ortadan kalkmıĢtır. 

 

Omuriliğin ön kordonlarının iltihaplanması sonucu felçle neticelenen bir hastalıktır. 

Tıp dilinde 'poliomelitis' denir. Bilhassa yaz ve sonbahar aylarında görülür. Nedeni bir çeĢit 

virüstür. Lağım sularının yiyeceklere bulaĢması, sineklerin taĢıdığı mikroplar, hastalığa 

yakalanmıĢ kiĢinin ağız ve burnundan çıkan damlacıklarla bulaĢır. Çocuk felcine küçükler 

yakalanabileceği gibi büyükler de yakalanabilir. Hastalık virüs vücuda yerleĢtikten sonra 7-

21 gün içinde ortaya çıkar. Hastada ateĢ, baĢ ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, yorgunluk, boyunda 

kasılma ve sırt ağrıları vardır. Hastalığın ilk günlerinde gerekli tedaviye baĢlanmazsa 

özellikle kol ve bacaklarda felç görülür. Hastalığın baĢlangıcında hastayı diğer kimselerden 

ayırmak ve yatırmak gerekir. Çocuk felcinden korunmak için "Salk aĢısı" veya "Sabin aĢısı" 

yaptırmak gerekir. Bu aĢının ilki çocuk 6 aylık olmadan önce, ikincisi ilk aĢıdan 2 ay sonra, 

üçüncüsü ikinci aĢıdan 6 ay sonra yapılır. 5 ve 15 yaĢlarında da tekrarlanır. Tedavi için 

mutlaka doktora baĢvurmak gerekir. 

 

Etkinlik 3: 

 

Sınıfınızda astımlı bir öğrencinin olduğunu düĢündüğünüzde bu çocuğa yönelik sınıfta 

yapılabilecekler listesi oluĢturunuz. 
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 Astım; 

 

Nedeni belli olmayan hava yolları hastalığıdır. Astım hırıltılı solunum, nefes alma 

güçlüğü, öksürme ve kısa nefes alma gibi belirtileri olan kronik bir hastalıktır.Erkek 

çocuklarında daha fazla görülür. 

 

Astım nöbetlerini tetikleyen durumlar Ģunlardır: 

 

 Virüs enfeksiyonları (soğuk algınlığı veya grip virüsü gibi) 

 Üst solunum yolu enfeksiyonları 

 Alerjiler 

 Hava kirliliği 

 Sisli hava 

 Soğuk hava 

 Zararlı gazlar 

 Havada asılı duran ufak tanecikler 

 Klima 

 Sigara dumanı 

 Kokulu maddeler 

 Buhar ve duman 

 Uyku 

 ġiddetli egzersizler 

 

Astım tedavisinde anne,baba ve çocuğa yönelik uygulanan eğitim programlarının yanı 

sıra ilaç tedavisine de baĢvurulmaktadır. Astım ilaçlarının dozları astımın Ģiddetine göre 

belirlenmektedir. Erken müdahale hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmektedir.  

 

Resim 11: Astım tetikleyicileri 
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 Lösemi; 

 

 Beyaz kan anlamına gelen lösemi,lökosit ve ana hücrelerin vücutta 

yaygın, kontrolsüz çoğalması ile karakterize edilen bir hastalıktır.  

 Löseminin oluĢmasında radyasyon, kimyasal maddeler ve genetik 

faktörler etkilidir. 

 Ailenin hastalığı kabulünde aileye zaman tanınmalı, umut aĢılanmalı, 

tedavi seçenekleri anlatılmalıdır. Hatta tedavisi bitmiĢ, iyileĢmiĢ çocuklar 

ve onların aileleriyle tanıĢtırılmalı, duygusal ve ailevi destek 

sağlanmalıdır. 

 

Resim 13: Lösemili Çocuklar Haftası 

 AĠDS; 

 

 HIV-1 virüsünün neden olduğu bağıĢıklık sistemini bozan, anneden 

çocuğa geçen bir hastalıktır. 

 Ġnsandan insana kan, Ģırınga ve cinsel yolla bulaĢır. 

 AIDS hastalığı aĢamalarla ilerleme kaydeder. Vücuda erken dönemde 

yerleĢir ve ilk aĢamada herhangi bir tahribata yol açmaz. 

 Ġkinci aĢamada vücudun bağıĢıklık sistemini bozar ve mikroplara karĢı 

vücudu savunmasız hale getirir. 

 Üçüncü aĢamada zihinsel becerilerde yetersizlik, görmede yetersizlik ve 

körlük, kilo kaybı, geliĢim geriliği, yoğun ağrılar, zatürre görülür. 

 Hastalık son olarak ölümle sonuçlanır. 

 Isırma, açık yara gibi riskler yoksa çocukların okula devam etmeleri için 

bir sakınca yoktur. 

 Öğretmen çocukları ve velileri alınan tedbirler konusunda 

bilinçlendirmelidir. 
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 ġeker hastalığı ( Çocukluk diyabeti); 

 

 Pankreasın kanda Ģeker metabolizmasını ya da emilimini sağlayacak 

yeterli miktarda insülin üretememe durumudur. 

 Kalıtsal veya viral bir enfeksiyon sonucu geliĢebilmektedir. 

 En sık 10-14 yaĢ grubunda görülmektedir. 

 Enerji yetersizliği, böbrek ve gözlerde problem, sık idrara çıkma, kilo 

kaybı, baĢ ağrısı gibi belirtileri vardır. 

 

Tedavide diyet kontrolü ve insülin alımı önerilmektedir. ġeker hastalığının tedavisinde 

temel amaç, kan Ģekerini normal ya da normale yakın düzeyde tutmaktır. 

 

Resim 15: ġeker hastalığı belirtileri 

Etkinlik 4: 

 

Etrafınızda sağlıkla ilgili yetersizliği olan bireylerle görüĢerekhastalıklarıyla ilgili ne 

kadar bilgiye sahip olduklarına dair bir röportaj yapınız ve sınıfta paylaĢınız. 
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1.4.ORTOPEDĠK  YETERSĠZLĠKLERE SEBEP OLAN 

TRAVMALAR 
 

Doğum Öncesi Nedenler   

 

Anne adayının hamile kalmadan önceki ve hamilelik sırasında yaĢadıklarını 

kapsamaktadır.  Bunlar genetik olarak geçen bazı problemler, annenin geçirdiği 

enfeksiyonlar ile ilgili problemler, oksijen yetersizliği, malnütrisyon, annenin madde 

kullanımı, anne karnında geçirilen travma, hamilelik sırasında röntgen ıĢınlarına maruz 

kalma, anne ve baba arasında kan uyuĢmazlığı olması, anne yaĢının yirminin altında ya da 

otuz beĢin üstünde olması, baba yaĢının yüksek olması, annenin yaptığı doğum sayısının 

fazla olması, hamilelikte geçirilen hastalıklar (kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, verem, grip, 

kabakulak vb.), annenin hamileliği sonlandırma çalıĢmaları, hamilelikte kötü beslenme ve 

yetersiz beslenme, aĢırı yorgunluk, hormonal bozukluklar, travmalar (trafik kazası, düĢme, 

dayak vb.), hamilikte yaĢanan duygusal travmalar, annede Ģeker hastalığı olması ve akraba 

evlilikleri gibi nedenlerdir. 

 

Doğum Anı Nedenler 

 

Zor doğuma bağlı olarak geliĢen doğum travmaları, annenin pelvis kemiğinin dar 

olması, forseps ve vakum gibi araçlarla yapılan doğum, doğum sırasında geliĢ pozisyonu 

anomalileri, erken ya da geç doğum, çoğul gebelik, sezaryen, kordon komplikasyonları 

(kordon dolanması vb.), düĢük doğum ağırlığı ve kötü doğum Ģartları gibi nedenlerdir.  

 

Doğum Sonrası Nedenler 

 

Bebeğin ateĢli bir hastalık veya havale geçirmesi, yetersiz beslenmesi, doğumdan 

hemen sonra bebekte meydana gelen normal fizyolojik sarılık sırasında bilirubin miktarının 

fazla yükselerek beyine hasar vermesi, baĢ bölgesine gelen darbeler,  bulaĢıcı hastalıklar, 

olumsuz çevre koĢulları, sonradan oluĢan hastalıklar ya da geçirilen travmalara bağlı 

yetersizlikler, vücudun parçalarında ya da fonksiyonlarındaki kayıplar, çocuk felci, kanser 

vb. diğer sağlık sorunları gibi nedenler yer almaktadır.   

 

1.5.ORTOPEDĠK YETERSĠZLĠK VE SÜREĞEN 

HASTALIKLARI OLAN BĠREYLERĠN GELĠġĠMSEL 

ÖZELLĠKLERĠ 
 

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizliklerinin neden olduğu durumlar dıĢında 

çocuğun ailesinin eğitim durumu, sosyoekonomik durumu; kardeĢ sayısı ve 

çevre geliĢimi de önemli bir rol oynamaktadır.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların kendilerine özgü 

fiziksel, dil-konuĢma, zihinsel, sosyal ve duygusal özellikleri bulunmaktadır.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların fiziksel geliĢimleri 

oturma, emekleme, yürüme, koĢma, merdiven inip çıkma gibi büyük kas; ellerin 
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kullanımı, el-göz ve ayak-göz koordinasyonu gibi becerilerin yer aldığı küçük 

kas olmak üzere iki grupta incelenmektedir.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların dil ve konuĢma 

becerileri de birbiriyle farklılık göstermektedir.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların zihinsel geliĢimlerinde 

de gerilik görülebilmektedir. Bazılarında zihinsel gerilik görülmezken 

bazılarında ise hafiften en ağır dereceye kadar değiĢen yetersizlikler 

görülebilmektedir.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların sosyal ve duygusal 

özellikleri bulundukları çevrenin onlara davranıĢlarına ve kabul düzeylerine 

göre değiĢmektedir.   

 Bedensel engeli ve sağlık yetersizlikleri, çocuğun akademik baĢarısını olumsuz 

yönde etkilemektedir. 

 

1.6.ORTOPEDĠK YETERSĠZLĠK VE SÜREĞEN 

HASTALIKLARI OLAN BĠREYLERĠN YAYGINLIKLARI 
 

Bedensel engeli ve sağlık yetersizliklerinin türleri çok fazla olduğu için evrensel 

olarak kabul edilmiĢ tanım ve yaygınlık oranının belirlenmesinde güçlükler yaĢanmaktadır. 

Ortopedik ya da sağlık yetersizliklerinin beraberinde çoğunlukla baĢka engeller de olmakta, 

bu nedenle de bu çocuklar öğrenme güçlüğü, konuĢma yetersizliği ya da zihinsel gerilik gibi 

diğer sınıflamalar altında sayılabilmektedir. Bu çocukların görülme sıklığı değiĢik 

kaynaklarda farklı olarak verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Rehberlik ve 

DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göre engellilerin ülke genelinde genel nüfusa oranı 

% 14’tür. Bunların % 1,4’ünü ortopedik engelliler oluĢturmaktadır. Okul çağı çocuklarının 

yaklaĢık binde beĢini (% 0.5), 6-21 yaĢları arasında olan ve özel eğitim alan çocukların 

yaklaĢık % 1.2’sini ortopedik yetersizliği;  %2.2’sini ise diğer sağlık yetersizlikleri olan 

çocukların oluĢturduğu görülmektedir. Ortopedik ve sağlık yetersizlikleri olan çocukların 

oluĢturdukları grup içinde özel eğitime yerleĢtirilen çocukların yarısından fazlasını 

Cerabrelpalsyli çocuklar oluĢturmakta ve onları “Spinabifida” ve kas hastalığı olan çocuklar 

izlemektedir. 

 

1.7.Önleme ve Erken Tanının Önemi 
 
 Mutlaka akraba evlilikleri engellenmeli ve anne baba adayları genetik geçiĢli 

hastalıkların tespiti için genetik kontrollerden geçirilmelidir. Anne gebeliği esnasında 

bebeği riske atacak ortamlarda bulunmamalıdır. 

 Anne ve çocuğun gebelik süresince doktor kontrolünde gebelik takibi yapılmalıdır. 

  Çocuklar için düzenli aĢı takibi yapılmalıdır.  

  Çocuk sağlığı ve beslenmesinin düzenli kontrolü,çocuk bakımı eğitimi hizmeti 

sağlanmalıdır.  

 Kazalara karĢı ön tedbirler alınmalı ve ilk yardım konusunda insanlar 

bilgilendirilmelidir.  

 Sağlıkla ilgili Ģüpheli durumlarda ilgili doktora baĢvurulmalıdır.  

 Acil yardım hizmetleri ulaĢılabilir, yaygın ve etkili hâle getirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çevrenizde bulunan bedensel ve süreğen hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim kurarak 

onların özelliklerini, günlük yaĢamlarını ve travmalarını  gözlemleyiniz. Gözlemlediklerinizi 

fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyiniz, bilgisayar ortamında slayt gösterisi 

olarak hazırlayınız. ÇalıĢmalarınızı bir rapor haline getirip edindiğiniz deneyimleri 

arkadaĢlarınıza sunarak paylaĢınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizde bulunan bedensel ve süreğen 

hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim kurarak 

özelliklerini inceleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan bedensel ve süreğen 

hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim kurarak 

özelliklerini araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan bedensel engelli ve 

süreğen hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim 

kurarak günlük yaĢamlarını 

gözlemleyiniz. 

 Çevrenizde bulunan bedensel engelli ve 

süreğen hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim 

kurarakgünlük yaĢamlarını ve yaptıkları 

etkinlikleri dikkatli olarak araĢtırınız. 

 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve 

kamera çekimleri ile destekleyiniz. 

 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve 

kamera çekimleri ile temiz ve düzenli 

çalıĢarak destekleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda 

bilgisayar ortamında slayt gösterisi 

hazırlayınız. 

 Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda 

bilgisayar ortamında hazırladığınız slayt 

gösterisini sınıfta sununuz. 

 ÇalıĢmalarınızı bir rapor haline getiriniz. 

 Hazırladığınız rapor ve slaytı 

arkadaĢlarınızla istekli olarak paylaĢarak 

tartıĢınız. 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 24 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Beyin dıĢtan içe doğru kaç kat zarla örtülüdür? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

E) 6 

 

2. Ġç ve dıĢ çevreden gelen uyarılara karĢı tepki göstermemizi sağlayan sisteme ne denir? 

A) Omurilik 

B) Beyin 

C) Sinir sistemi 

D) Nöron 

E) Refleks 

 

3. “Bütün düzeltmelere rağmen iskelet, sinir sistemi, kas ve eklemlerdeki özürlerinden 

dolayı normal eğitim öğretim çalıĢmalarından yeteri kadar yararlanamayan 

bireylerdir.” ifadesi aĢağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? 

A) Organ eksiklikleri 

B) Beyinsel inme 

C) Epilepsi 

D) Astım 

E) Ortopedik engelli 

 

4. “Beyin veya beyinciğin, çocuğun geliĢimsel dönemlerinde geçirdiği hastalıklar 

nedeniyle olumsuz etkilenmesi sonucu kaslarda koordinasyon sorunu yaĢanmasıdır.” 

ifadesi aĢağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? 

A) Cerabralpalsy 

B) Spinabifida 

C) Çocuk felci 

D) Kalça çıkıklığı 

E) Multiplesklerosis 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi epilepsi tiplerinden değildir? 

A) Büyük nöbet 

B) Küçük nöbet 

C) Basit kısmi nöbet 

D) Psikomotor nöbet 

E) Felçli nöbet 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Çevresel sinir sisteminin görevi aldığı bilgileri merkeze, merkezden gelen bilgileri 

organlara götürmektir. 

 

7. (   )Löseminin oluĢmasında radyasyon, kimyasal maddeler ve genetik faktörler etkili 

değildir. 

 

8. (   )ġeker hastalığı En sık 10-14 yaĢ grubunda görülmektedir. 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

9. Sebebi belli olmayan durumlardan dolayı, sinir sistemini çevreleyen ve koruyan 

miyelin tabakasının zarar görmesiyle oluĢan hastalığa ………………………..denir. 

 

10. Epilepsi ………………..………çocuklarında daha yaygın olarak görülür. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Ortopedik yetersizliği ve süreğen hastalığı olan bireylerin eğitimlerini 

açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan bedensel ve süreğen hastalığı olan kiĢilerle iletiĢim kurarak 

onların eğitimlerini ve yaptıkları etkinlikleri gözlemleyiniz.  

 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile destekleyerek 

bilgisayar ortamında slayt gösterisi olarak hazırlayınız.  

 ÇalıĢmalarınızı bir rapor haline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaĢlarınıza 

sunarak paylaĢınız. 

 

2. ORTOPEDĠK SAĞLIK YETERSĠZLĠKLERĠ OLAN 

ÇOCUKLARA SAĞLANACAK OLAN HĠZMETLER 
 

2.1. Hizmet ÇeĢitleri 
 

 Tanı hizmetleri 

 Akademik eğitim öğretim hizmetleri 

 Mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri 

 Değerlendirme hizmetleri 

 Anne baba eğitim hizmetleri 

 Toplumun eğitim hizmetleri 

 

2.2. Eğitim Uygulama ÇeĢitleri 
 

 KaynaĢtırma: Bedensel engelli bireyler, eğitim gereksinimlerinin en üst 

düzeyde karĢılanacağı, normal geliĢim gösteren yaĢıtlarıyla bir arada 

bulunabileceği en az kısıtlayıcı eğitim ortamında, eğitim hakkına sahiptir. 

 Evde eğitim: Ağır engelinden dolayı eğitim kurumlarından yararlanamayan 

bireyler için yerinde- evde- eğitim çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 

 Meslek eğitimi: Çocukluk döneminden ergenlik döneminin sonuna kadar 

gelecekteki mesleğe karar verme ve bu karar doğrultusunda da eğilimlerini esas 

alır.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 

ARAġTIRMA 

 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Engellilerin, uygun bir mesleğe yöneltilmeleri bakımından, hangi eğitim 

kademesindeolursa olsunlar, okuldan iĢe geçiĢte engel ve özelliklerine uygun bir iĢe 

yerleĢebilmeleri ve buiĢte en yüksek potansiyele ulaĢabilmeleri için mesleki rehberlik ve 

mesleğe hazırlanmaprogramlarından geçmeleri gerekmektedir. 

 

Hastane okulları: 

 

Ġlköğretim çağındaki çocukların eğitim ve öğretimlerini hastanede aldıkları süre 

boyunca devam ettirmeleri ve hastane yaĢantısına uyum sağlamak amacıyla yapılmıĢtır. 

 

Etkinlik 5: 

 

Bedensel engelli bireyleri kaynaĢtırma eğitimine dahil ederken dikkat edilmesi 

gereken noktalar ile ilgili bir araĢtırma yapınız ve bunu sınıfta paylaĢınız. 

 

Bedensel Yetersizliği Olan Çocuklar için Eğitim Ortamı Düzenlemeleri 

 

 Kapılar geniĢ olmalıdır. 

 Yerler kaygan olmamalıdır. 

 KöĢeler yuvarlak olmalıdır. 

 Merdivenlerde tırabzanlar olmalıdır. 

 Oyun alanları, tuvaletler ve lavabolar tekerlekli iskemlenin rahat hareket 

edebileceği kadar geniĢ olmalıdır. 

 Sıralar ve diğer donatımlar bedensel yetersizliği olan çocuğa uygun 

düzenlenmelidir. 

 Sınıflarda bulunan öğrenci sayısı 12-14 olabilir. 

 Normal sınıflardan daha geniĢ olmalıdır. 

 Ayarlanabilir sandalye ve ayakta durma masaları yapılmalıdır. 

 Çocukların bedensel yetersizlikleri dikkate alınarak öğretim materyalleri 

seçilmelidir. 

 Eğitim programları çok karmaĢık olmamalıdır. 

 Gereksiz derslere ve üretici olmayan süreçlere yer verilmemelidir. 

 Gezi gözlem etkinlikleri için destek verilmelidir. 

 Çok çeĢitli görsel materyaller kullanılmalıdır. 

 Eğitim öğretim programları çocuğun düzeyini dikkate alarak hazırlanmalıdır. 

 Ġnce kas kontrolü zayıf olan çocuklara daktilo kullanımı öğretilebilir. 

 Öğretmen çocuğa karĢı sabırlı olmalı ve aileyle iĢ birliği yapmalıdır. 
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Etkinlik 6: 

 

Bedensel engelli çocukların topluma uyumunu kolaylaĢtırmak için yapılması 

gerekenler konusunda sınıfta münazara gerçekleĢtiriniz ve sonuçları sınıfta paylaĢınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıkların nedenlerini 

incelediniz mi? 

  

2. Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıklarla ilgili slayt gösterisi 

yaptınız mı? 

  

3. Ortopedik yetersizlik ve süreğen hastalıklarla ilgili 

yapılabilecekler konusunda eğitimleriyle ilgili sınıfta münazara 

gerçekleĢtirdiniz mi? 

  

4. GerçekleĢtirilen münazara sonrası düĢüncelerinizi sınıfta istekli 

olarak paylaĢtınız mı? 

  

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 C 

3 E 

4 A 

5 E 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 Multiplesklerosis 

10 Erkek 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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