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Önsöz 

Özel gereksinimli bireylerden bahsedildiğinde hala pek çok kişi topluma uyum sağlayamayan, her 

konuda bakıma muhtaç olan, tek başına herhangi bir şey yapamayan, çevresinde olan biteni 

anlamayan, hayat boyu birinin koruması altında yaşaması gereken, hangi yaşta olursa olsun hep 

çocuk gibi kalan bireyler düşünmektedir. Bu düşünce yapısı sosyal programlara da yansımakta, zaman 

zaman verilen hizmetlerin sadece bakım ihtiyacı karşılamak şeklinde yapılandırılmasına, yardımların 

muhtaçlık anlayışı çerçevesinde sıkışıp kalmasına, insanlık onurunun hiçe sayılmasına sebep 

olmaktadır. Hâlbuki günümüzde özel gereksinimli bireylerle yapılan eğitim çalışmalarının sonuçları 

hızla bu görüşleri ve yapıların dayanaklarını çürütmekte ve bu tarz uygulamaların bireye fayda 

sağlamaktan çok onun bağımlılığını arttıran, toplumdan soyutlayan ve sonuçta bireye zarar veren 

yaklaşımlar olduğunu göstermektedir. Bu sebeple hayat boyu öğrenme anlayışı içerisinde sadece özel 

gereksinimli bireylerin değil, bu bireylerle ortak bir çevreyi paylaşan toplumunda eğitilmesi gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır.  

Engelli bireyler herkes gibi hayatları ile ilgili hayaller kurarlar. Evlenmek, kendilerine ait bir eve sahip 

olmak, çalışmak gibi geleceğe yönelik planlar yaparlar. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için herkes 

gibi motivasyon, azim, yeterlilik ve fırsatlara ihtiyaçları vardır. Ayrıca, çevrelerindeki insanlara, 

ebeveynlere, destek kişilerine, öğretmenlere, eğitmenlere, iş koçlarına, gönüllülere vb. destek 

kişilerine de ihtiyaç duyabilirler. Bu kişiler onların bağımsız olarak çalışmalarına ve özgüvenlerini 

güçlendirmelerine yardımcı olmalı, hayallerini ve hırslarını daha küçük, yönetilebilir parçalara 

ayırmalarına yardım yardım ederek gelişim imkânı sağlamalıdırlar. Gelişim, kişiye güvendiğimizi 

göstererek rehberlik yaptığımızda, öğrenmek istenilen şeye uygun öğrenme şeklini kullandığımızda ve 

kişisel gelişimi ilk başa koyduğumuzda mümkündür. Çünkü bu kişinin kendine güvenmesini teşvik 

eder. 

DS Leisure (DSSosyal) bu yaklaşımla, öncelikli olarak özel gereksinimli bireylerin serbest zamanlarında 

yapmak istedikleri etkinlikleri nasıl planlayacakları konusunda bireyin kendisi, ailesi ve eğitmenlerinin 

eğitimine odaklanmaktadır. Ama bir başka amacı da bu kişiler vasıtası ile toplumdaki yanlış inanışları 

değiştirmektir. Çünkü topluma bu noktada rehberlik edecek kişiler özel gelişim gösteren birey, ailesi 

ve eğitmenleridir. Toplum ancak özel gereksinimli bireylerle bir arada yaşayıp, aynı ortamları 

paylaşıp, aynı sosyal hayatın içerisindeki etkinliklerde bir araya geldikçe onların kapasitelerini 

görebilir ve doğru bir rehberlik sonucu onlarla doğru iletişim kurma becerilerini geliştirebilir.  
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Paylaşım 
 
Bu programın eğitmen adayları 
olarak aşağıdaki konuları kendi 
hayatlarınızda nasıl tecrübe 
ettiğinizi paylaşın. 

 Yeterlik 

 Dayanışma  

 Bağımsızlık  
 

Bunları ne zaman deneyimlediniz 
ve ne zaman deneyimlemediniz? 
Size ne hissettirdi? 

Programın temeli ve vizyonu 

Bu eğitim programı The Self-Determination Theory (Öz-belirleme Teorisi)1 ve Person Centered 

Planning Form (Birey Merkezli Planlama)2 temel alınarak oluşturulmuştur.  

Program içerisinde bütünleştirme hedefli aktiviteler kullanılmaktadır. Bu katılımcıların herkesin 

yaptığı serbest zaman etkinliklerini yapması demektir. 

Eğitim aşağıdaki gruplar için hazırlanmıştır: 

1. Özel gereksinimli bireyler 

2. Eğitmenler 

3. Özel gereksinimli bireylerle ilgilenen engelli olmayan 

kişiler 

Kendini yönetebilme hayat kalitesi için çok önemlidir. Özel 

gereksinimli bireylere de kendini profesyonel ve kişisel olarak 

geliştirme fırsatları verilmelidir.  

Bu konular Birleşmiş Milletlerin ana temaları olan Bağımsız Yaşam ve Tam Katılım temalarıyla da 

örtüşmektedir. 

Bağımsız yaşam 

Engelli kişiler için en önemli konulardan biri kendileri üzerindeki etkileridir. Yıllarca özel gereksinimli 

insanların kendileri için kararlar alamayacakları düşünüldü ve onların yerine sistem, ailesi veya 

bakıcıları tarafından kararlar verildi. Bugün artık kendi hayatı üzerinde bir etkiye sahip olmayan 

kişilerin büyüyemeyeceklerini, fırsatlar sunulduğunda ise yaşlarına uygun roller kazanabileceklerini 

                                                      
1
 Öz-belirleme (self-determination), davranışların dış etkenlerden (toplum normlarından, grup baskısından vb..) çok, bireyin kendi kişisel 

inançlarıyla ve değer yargılarıyla belirlenmesi, kararlarını kendi başına vermesi olarak tanımlanmaktadır(Budak, 2000). Diğer bir değişle, 
bireylerin kendi davranışlarını başlatmalarında ve düzenlenmelerinde seçim duygusunu yaşamalarıdır(Deci, Connell ve Ryan, 1989) 
2 Birey merkezli yaklaşım, varoluşçu-hümanist yaklaşımlar arasında yer alan, insanın doğasını iyimser değerlendiren bir kuramdır. Hedefi 

bireyin yüksek düzeyde bağımsızlığını ve bütünlüğünü sağlamaktır (Söylev, 2014) 
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biliyoruz. Büyüyebilmek ve özgüven kazanmak için ne yapabileceğinizi ve ne istediğinizi güvenli yollar 

ile keşfedebiliyor olmanız gerekir.  

Kişisel ve mesleki gelişim 

Özel gereksinimli bir birey gelişme kapasitesine sahiptir, gelişmeye zorlanmalı ve bu konuda teşvik 

edilmelidir. Bu adımları gerçekleştirmek için o da herkes gibi farklı yoğunlukta eğitim ve danışmanlık 

ihtiyacı duyar. Günlük aktiviteler, çalışma ve yaratıcı etkinlikler bireylere gelişim için sunulan önemli 

fırsatlardır. Bunlar bağımsızlığı ve öz farkındalığı desteklemek için kullanılır. 

Özel gereksinimli bireylere yaklaşım vizyonu 

Etkinlikler ve bütünleştirme üzerine odaklanmasına ek olarak DS Leisure (DSSosyal) programı için 

aşağıdaki adımlar çok önemlidir:  

1. Sorun: Bireyin dilekleri ve ihtiyaçları nedir?  

2. Bireyselleştirin: Herkes farklıdır. Birey için yaratıcı çözümler bulunmalıdır. Bu, eğitim 

programımızın temelini oluşturan iki temel yöntemden biridir.  

3. Kendi yönünü bulmasına destek olun: Büyüme deneyimi, kendi kendini yönlendirmek ve ilişkiler 

kurmak öz gelişimin temelidir. Yani kişiden yaşına uygun davranışları göstermesini beklemek, 

sorumluluk vermek, kendi seçimlerini yapabilmesine izin vermek ve ilişkiler kurmasını 

desteklemek gelişim için gereklidir.  

4. Ağ kurun: Kişinin çevresinde iyi bir aile, komşu, arkadaş ağı olması daha fazla bütünleşme ve 

fırsat yaratır. 

5. Diyaloğu kullanın: Bu çalışma şekli öz farkındalığı yükseltir ve herkesin birbirinden öğrenmesini 

sağlar. Bu konuya ayrıntılı olarak aşağıda değineceğiz. Bu, eğitim programımızın temelini 

oluşturan iki temel yöntemden biridir.  

Eğitmen eğitimi 

Bu eğitmen eğitimi, kapasiteleri ne olursa olsun özel gereksinimli bireylere “serbest zaman 

etkinlikleri’’ planlayabilmeleri için mümkün olan en etkili yöntem ile rehberlik etmek için yazılmıştır.  
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Eğitim, ardışık ya da iki güne yayılmış 4 saatlik oturumlardan oluşmaktadır. Amacı, eğitmene hedef 

grubu için kullanabileceği, ona rehberlik edecek kılavuzlar sağlamaktır. Bu eğitim “serbest zaman 

aktiviteleri“ eğitimi ile bağlantılıdır. Pedagojik araç olarak Diyalog tekniği kullanılmaktadır. Hazırlanan 

bu eğitmen eğitiminden memnun kalmanızı diliyoruz. 

YUVARLAK MASA TARTIŞMALARI 

Yuvarlak masa tartışmaları her ders için iyi bir 

başlangıçtır. Birlikte yapmak, birlikte öğrenmek, 

birlikte tecrübe etmek, planlamak ve iyi bir beraber 

çalışma ortamı yaratmak kullanılır. Karşılıklı 

konuşmalar katılımcıları bağ kurmak, fikir alışverişi 

yapmak ve iletişim için motive eder. Modern 

toplumumuzda, çocukların ve yetişkinlerin dil 

becerileri her gün daha fazla önem kazanıyor. İyi dil 

becerileri insanların daha iddialı olmasını, kendine 

güvenmesini ve bağımsız olmasını sağlıyor. Yuvarlak 

masa tartışmaları (Daire düzeni) bilinçli olarak 

seçilmiştir. Bu şekilde herkes birbirine bakabilir, 

birbirine odaklanabilir. Ayrıca bu düzen fikir alışverişi 

için serbest bir ortam, tam katılım ve eşitlik deneyimi 

için fırsatlar sağlar.  Hikâyesini anlatacak kişinin konuşa bilmesini garanti altına almak için konuşma 

çubuğu kullanılır. Çubuk kimde ise konuşma sırası onda demektir.  

DİYALOG  

Diyalog, hızla öğrendiğiniz veya hemen en iyi şekilde kullanabildiğiniz bir şey değildir. İyi bir diyalog 

sizin ve arkadaşlarınızın varlığından daha fazla şey gerektirmektedir. Gerçek bir diyaloğun özelliklerini, 

kurallarını, koşullarını ve becerilerini anlamak (ve daha sonra sahip olmak) çok önemlidir. Diyalog 

becerileri deneyerek öğrenilir ve daha fazla denedikçe onları daha fazla ayrıntılandırmayı ve 

geliştirmeyi öğrenirsiniz. 

 

Yuvarlak Masa Tartışmaları 
 
Katılımcılarla ne yapacakları ve 
yapmayacakları hakkında konuş. 
 
Bunlar hakkında ne düşünüyorsun? 
 
Özel gereksinimli bireylerle çalışırken en 
güçlü yanın ne? 
 
Nelerde zorlanıyorsun? 
 
Diyalog ile farkını göster: 
 
• Sohbetin liderliğini al. 
• Katılımcılara sırayla söz ver. 
• Kendin katılımcı olma. 
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Çalışma 
 
➔ Eğitmen 
Rehberinden “Fil ve 
görme engellilerin 
öyküsünü” okuyun.    
 

➔ Diyalog, yuvarlak 
masa tartışması ve gün 
içinde kullandığımız 
diğer etkileşim 
şekillerinin birbirinden 
farkını konuşun. 

Temel noktalar ve beceriler 

a. Diyalogdaki katılımcılar birbirlerine rakip veya destekçi değil ortaktır. Herkes birbirini 

karşılıklı konuşmada ortak katılımcı olarak görür.  

b. Tartışma ortakları arasında gerçek bir eşitlik vardır.  İşlevsel olarak farklı olsalar, resmi 

konum, fonksiyon ve güç dengelerinde eşit olmasalar dahi ortaklar Diyalog boyunca eşittir ve 

eşit şartlarda yer alırlar. 

c. Kişilerin katkısı her zaman ciddiye alınır. Bu katkı diğer kişiler tarafından o anda anlaşılmamış 

olsa dahi, katkıyı yapan kişinin perspektifi ve şartları içerisinde otomatik olarak anlamlı kabul 

edilir. Çünkü söylenen her şey bunu dile getiren kişinin deneyimleri, düşünceleri, hisleri ve 

tecrübeleri ile değerlendirildiğinde anlaşılabilir. Herkes diğerinin düşüncesi ile ilgili empati 

kurmaya çalışır. 

d. Dinlemek, konuşmak kadar önemlidir. Bir diyalogda herkes gerçekten birbirlerini dinler. Bu, 

anlaşılmayı isteyen kişinin diğerini anlamak için her türlü çabayı göstermesi anlamına gelir. 

Aktif dinleme, diğer kişinin paylaşmak istediği şeyi anlayıp anlamadığımızı öğrenmek için soru 

sormak demektir. 

e. Görüşlerin ve açıklamaların masaya konulduğu çok sayıda soru sorulur. Bu Diyaloğun en 

çarpıcı özelliğidir. Kendi bilginizi göstermek için değil durumu daha açık hale getirmeye 

yönelik, etkili sorular sorulur.  

f. Herkes konuşma temasına dâhil olur. Yani tema tüm partnerler için açıktır. Diyalog sırasında 

soruların, düşüncelerin ve hislerin serbest bir akışı vardır. Bu nedenle tema esnek ancak 

hedeflenmiş şekilde değişebilir. Her durumda ortakların konuya katılır. 

g. Geri bildirim uygun zamanda ve doğru şekilde verilir (örneğin, 

nasıl bir fikir ve tepki kişinin iletişim kurmasını sağlar?) Amaç 

kişiyi değiştirmek değil, onu etkileyen çağrışımları öğrenmek 

ve bunları dikkate almaktır.  

h. Diyaloğun ilk ve en önemli amacı diğer kişilerle canlı, dinamik 

bir toplantı gerçekleştirmektir. Fakat kişilerin belirli içeriklere 

karşı ilgisi olabileceğini de unutmamak gerekir. Bu ilgi alanları 

her ortak için farklı olabilir yine de tartışma konusu içerisinde 

herkesin ilgisini çeken bir içerik olabileceği göz önünde 

tutulmalıdır. 
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i. Vizyon farklılıklarına sayı duyulur, tanınır ve kabul edilir. Vizyon farklılıkları Diyaloğu daha 

zenginleştirir. İnsanlar fark ettikleri farklılıklarla başa çıkmanın yapıcı yolları ararlar. Sorun 

aynı olanı bulmak değil, bir adım ileriye gidebilmek için herkesin ne önerdiğini bulmaktır. 

Kişiler birbirini ikna etmeye çalışmazlar ama doğru verileri, anlamlı yorumlamaları, net bir iç 

görüyü, en uygun sonucu ve en iyi seçimi ararlar. Uzlaşmaya çalışmazlar, ama karşısındakinin 

vizyonunu daha iyi anlamaya, kendi vizyonunu sorgulamaya, ortak amaç ve seçimlerin temeli 

olabilecek ortak bir anlayışa ulaşmaya çalışırlar. 

Diyaloğun özellikleri 

1. Konuşma diğer konuşma biçimlerinden çok daha yavaştır. Sessizlik ve dinlenme anları iyi bir 

Diyalog için şarttır. Ortakların iç sesini dinlemelerine, daha önce söylenenleri birbirine 

bağlamasına, diğer kişinin katkıda bulunduğu şeylerin sonuçlarının ne olduğunu tam olarak 

anlamasına olanak sağlar. 

2. Ortaklar kendi katkılarının tam sorumluluğunu alır. Çünkü konuştuklarımız ile ilgili sorumluluk 

üstlenmeye başladığımızda bir görüşü ifade ederken ve bir tepki verirken daha dikkatli oluruz.  

3. Diyalog, ortaklarını uyanık tutan bir iletişim şeklidir. Bir diyaloğu yürütmek elbette sorun 

değildir ama gerçek bir Diyalog için ilk yıllarda bilinçli bir şekilde çalışmalı, belli becerileri 

uygulamalı, hatalardan ders almalı ve bilinçli olarak tekrar denemeliyiz. 

Diyaloğun kuralları: Diyalog kurallarını açıklamak için, bir elin beş parmağını kullanabiliriz.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Orta parmak: Pek çok soru sorun 

1. Baş parmak: Anlamak için dikkatlice 
dinleyin  

 

2. İşaret parmağı: Önerilerinizi düşünmeden dile 
getirmeyin, hemen diğer kişiyi işaret etmeyin.  

 5. Serçe/Küçük Parmak: Kısa ve öz konuşun. 

4. Yüzük parmağı: Diğer kişilerin fikirlerini 
temel alın ve diğer kişilere zaman tanıyın. 
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1. Başparmak: Anlamak için dikkatlice dinleyin.(Başparmağımızı bir konuyu onaylamak 

için kullanırız.) 

2. İşaret parmağı: Önerilerinizi düşünmeden dile getirmeyin, hemen diğer kişiyi işaret 

etmeyin. (İşaret parmağı genellikle suçlamak, kızmak, tehdit etmek için kullanılır) 

3. Orta parmak: Çok soru sorun. (Orta parmak en uzun parmağınızdır. Bu yüzden oraya 

pek çok soru sığdırabilirsiniz.) 

4. Yüzük parmağı: Fikirlerinizi diğer kişilerin fikirleri üzerine inşa edin ve diğer kişilere 

zaman tanıyın. (Yüzük parmağı birbiri ile ilişkili olmayı, bağlantıyı temsil eder.) 

5. Serçe/Küçük Parmak: Kısa ve öz konuşun. (Küçük parmağı en küçük diye işe yaramaz 

sanma sakın.) 

 

 

Diyalog ve Yuvarlak Masa Tartışmaları arasındaki farklar 

Diyalog Yuvarlak Masa Tartışmaları 

“Ben” olarak konuşursun. Öneri vermezsin. Konuşma kuralları yoktur. 

Dinlemeye odaklanırsın (hem kendini hem 

başkalarını) 

Gerçek anlamda konuşma veya dinleme odaklı 

değildir. 

Tecrübeleri ve hayalleri paylaşmaya odaklanılır. Neyi bildiniz, neyi yapabildiğiniz veya neyi 

bulduğunuz üzerine odaklanılır. 

Eğitmen sohbete rehberlik yapar ve katılır. Eğitmen sohbeti yönetir ve katılmaz. 

Sohbetin gidişatı belirsizdir. Sohbetin net bir yapısı vardır; eğitmen hangi 

konunun tartışılacağı ve kimin konuşacağı 

konusunda liderlik yapar. 

 

Katılımcılar serbestçe konuşur. Herhangi bir şey 

istenmez. Dinlemekte bir çeşit katılımdır. 

Katılımcılar sıra ile konuşur ve katılımcıların 

konuşması motive edilir. 
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Paylaşım 
 
Bu programın eğitmen adayları 
olarak gelişim odaklı rehberlik 
konusunda tecrübelerinizi 
paylaşın. 
 
Bu yaklaşımı biliyor musunuz? 
Farkında olarak veya olmadan 
hiç kullandınız mı? 
 
Örnekler verin. 

NASIL BİR REHBER OLACAĞIZ? 

Gelişim odaklı rehberlik 

Gelişim odaklı rehberlik, somut gelişim fırsatlarıyla bağımsızlığın 

teşvik edilmesi veya sosyal duygusal3 süreçler de dâhil olmak 

üzere günlük yaşam becerilerinin güçlendirilmesi ile ilgilidir. Bu 

rehberlik kişi ile dünya arasında somut bir köprü (aracılık 

fonksiyonu) kurulması ile gerçekleşir. Bu görüş, Vygotsky’nin 

(yakınsak gelişim alanı kavramı) ve Feuerstein’nın (aracılı 

öğrenme kuramı) teorilerine dayanmaktadır4.  

Ana fikir şudur: Doğrudan kendini kanıtlamaya yetecek yeterliliği olmayan engelli bir birey bunu 

gerçekleştirmek için desteğe ihtiyaç duyar (dolaylı olarak).   

                                                      
3
 Sosyal Duygusal Öğrenme genel olarak SDÖ bireyin duygulara olan hâkimiyetini anlatır. Temel olarak kendi ve başkalarının 

duygularının farkında olma olarak tanımlanabilecek SDÖ sadece sınıf ve okul ortamında değil iki kişinin bir arada olduğu tüm 
ortamlarda önemlidir. SDÖ, çocuk ve gençlerin önemli yaşam görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleriyle ilgilidir. 
Bireylerin SDÖ açısından yaşam görevleri, kişisel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama, toplumda üretken birey olma, kendi 
düşünce ve davranışlarını bütünleştirme durumudur (Kabakçı, 2006: 13). SDÖ bireyler için bir tür gelişme, olgunlaşma 
sürecidir. Bu süreç içinde bazı temel becerilerin kazanılması gerekmektedir. Duyguları yönetme, sağlıklı ilişkiler kurma, 
olumlu amaçlar belirleme, kişisel ve sosyal ihtiyaçları yerine getirme ve ahlaki açıdan inisiyatif alabilmeği gerektirir 
(McCombs, 2004; Zins&diğ., 2004).  
 
Referans: Sosyal Duygusal Öğrenme Nedir? Neden Önemlidir? (İnsan İlişkilerinde Beş Duygu Alanı) Hakan Uşaklı - 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/381856 

 
4
 Vygotsky sosyo-kültürel çevrenin öğrenme üzerindeki etkisine dikkat çekerken; çocukların bildikleri şeylerden yola çıkarak, 

yetişkin ya da akran desteği aracılığıyla (scaffolding, merdiven kurma) öğrenmelerini gerçekleştirdiğini ifade etmiştir (Blake 
& Pope, 2008). Yakınsak gelişim alanı, çocuğun bağımsız problem çözme becerisiyle belirlenen gerçek gelişimi ile yetişkin 
rehberliğinde ya da kendisinden ileri gelişim seviyesindeki akran iş birliğiyle belirlenen daha yüksek seviyedeki potansiyel 
gelişimi arasındaki farktır. Öyle ki bu fark henüz olgunlaşmamış fakat olgunlaşmakta olan işlevleri başka bir ifadeyle bugün 
embriyon döneminde olan fakat yarın olgunlaşacak olan işlevleri göstermektedir (Vygotsky, 1978). Feuerstein’in aracılı 
öğrenme kuramı da çocuğun daha yüksek seviyede zihinsel işlemler yapması için gelişimine destek olan özel etkileşim 
türlerini, aracılı öğrenme deneyimi olarak tanımlar (Haywood & Lidz; 2007, s.97, 107). Aracılı öğrenme, çevresel faktörlerin 
aracılar tarafından (anne-baba, öğretmen, kardeş) amaca, kültüre ve duygusal bağlılığa göre seçilmesi, düzenlenmesi, 
süzülmesi ve anlamlandırılmasıyla oluşmaktadır (Feuerstein, Rand, Hoffman, Hoffman & Miller, 2004, s.20). Bir etkileşimin 
aracılı öğrenme deneyimi olabilmesi için o etkileşimin çocuğun bilişsel sistemini etkileyecek nitelikte olması gereklidir 
(Feuerstein, Rand & Rynders, 1988, s.60). 

 
Referans: Bilişsel İşlevlerin Uygulanması Ölçeği Türkçe Uyarlaması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması Ezgi AKŞİN YAVUZ, Rengin ZEMBAT 
https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Aksin_Yavuz/publication/318357611_Bilissel_Islevlerin_Degerlendirilmesi_Olcegi_Turkce_Uyar
lamasi_ve_Gecerlik-Guvenirlik_Calismasi/links/5995784b458515c0ce698168/Bilissel-Islevlerin-Degerlendirilmesi-Oelcegi-Tuerkce-
Uyarlamasi-ve-Gecerlik-Guevenirlik-Calismasi.pdf  

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/381856
https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Aksin_Yavuz/publication/318357611_Bilissel_Islevlerin_Degerlendirilmesi_Olcegi_Turkce_Uyarlamasi_ve_Gecerlik-Guvenirlik_Calismasi/links/5995784b458515c0ce698168/Bilissel-Islevlerin-Degerlendirilmesi-Oelcegi-Tuerkce-Uyarlamasi-ve-Gecerlik-Guevenirlik-Calismasi.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Aksin_Yavuz/publication/318357611_Bilissel_Islevlerin_Degerlendirilmesi_Olcegi_Turkce_Uyarlamasi_ve_Gecerlik-Guvenirlik_Calismasi/links/5995784b458515c0ce698168/Bilissel-Islevlerin-Degerlendirilmesi-Oelcegi-Tuerkce-Uyarlamasi-ve-Gecerlik-Guevenirlik-Calismasi.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Ezgi_Aksin_Yavuz/publication/318357611_Bilissel_Islevlerin_Degerlendirilmesi_Olcegi_Turkce_Uyarlamasi_ve_Gecerlik-Guvenirlik_Calismasi/links/5995784b458515c0ce698168/Bilissel-Islevlerin-Degerlendirilmesi-Oelcegi-Tuerkce-Uyarlamasi-ve-Gecerlik-Guevenirlik-Calismasi.pdf
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Süpervizörün/destek kişisinin görevi katılımcının yapmak istediğini söylediği şeyleri göz önünde 

bulundurarak bunların gerçekçi olup olmadığını fark etmesini sağlamak ve gerçekliği erişilebilir 

kılmaktır. Katılımcı ile çevresinin nasıl bir etkileşim içinde olduğuna çok dikkat etmelidir. Süpervizörün 

görevi, katılımcı bağımsız olarak becerileri yapabildiğinde biter. Yani destek başarılı olmuştur. 

Feuerstein her bireyin işlevselliğinin daha üst düzeye taşınabileceğine inanmaktadır. Bunun için akla 

gelebilecek tüm bilişsel işlevler önemlidir. Bu vizyonun, mesela “telafi öğretimi/yetiştirici öğretim”5de 

genel olarak kullanımına ek olarak, gelişim odaklı rehberlik özel gereksinimli bireylerle ilgilenirken 

somut bir başlangıç sağlamaktadır. Bu yüzden, gelişim odaklı malzeme, tüm yaşam ve öğrenme 

ortamlarından alınan kullanışlı öğelerle günlük uygulamada kullanılır. 

Örneğin video görüntülerinin yardımıyla doğru ve detaylı gözlemlemede ana soru şudur:   Katılımcı ve 

materyaller (yani çevresindeki dünya) bir araya geldiğinde en yakın gelişme alanı nedir? “Bu ona 

neden uygun ve gelişimi teşvik etmek için bir sonraki değişim ne olabilir?” soruları için somut 

gözlemlere odaklanmak gerekmektedir. Bu rehberliğin kendisi için önemli bir noktadır. Bu metot 

olaylar içerisinde pasif olup kabullenmekten etkin olmaya doğru geçişe odaklanmaktadır.6 

Kişisel gelişim ve özel gereksinimli bireyler  

Özel gereksinimli bireyler kişisel gelişim gösterebilir ve buna teşvik edilmelidir.  

Öz farkındalığı arttırmak  

Ben Kimim? Hangi etkinlikler bana uygun? Ne seviyorum? Etrafımda kimlerin olmasından 

hoşlanıyorum?  Ne istemiyorum? Televizyonu sevdiğim için mi yoksa yapacak daha iyi bir şeyim 

olmadığı için mi izliyorum? Alternatifler neler? gibi katılımcının kendini tanımasını sağlayacak sorulara 

yanıt bulması teşvik edilmelidir. 

Bağımsızlığı arttırmak 

İnisiyatif kullanmak, yaratıcılık ve çözüm üretme gibi kişiyi günlük yaşam içerisinde bağımsız kılan 

becerilerin geliştirilmesi için çalışılmalıdır. 

                                                      
5
 Remedial Teaching 

6
 Kaynak: http://members.home.nl/de-laak/home.htm) 

 

http://members.home.nl/de-laak/home.htm
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Paylaşım 
 
Bu programın eğitmen adayları 
olarak sistem merkezli ve birey 
merkezli düşünce yapısı ve 
çalışmalar konusunda 
tecrübelerinizi paylaşın. 
 
Bunları çevrenizde gözlemliyor 
musunuz? 
 
Örnekler verin. 

Sosyal becerileri geliştirmek 

Sunum yapmak, yardım istemek, sosyal ilişkilerde aktif olmak, engelli olan veya olmayan kişilerle 

iletişim kurmak gibi becerilerin gelişimi konusunda çalışılmalıdır. 

Kendi seçimlerimizi yapabilmek  

Kendi seçimlerimizi yapmak kendimizi yönetebilmemizin ilk adımıdır. Her bireyin refahı için 

bağımsızlık, bağımsızlık için de kendi seçimini yapabilme fırsatı önemlidir. Özel gereksinimli bireyler 

de kendi seçimlerini yapabilirler. Unutmayın gerçek motivasyonu kendi seçimlerimizi yaparak 

yaratırız ve gerçek motivasyon her zaman daha iyi öğretim sonuçları ortaya çıkarır.   

Birey merkezli yaklaşım 

Bakım hizmetleri servisleri sıklıkla sistemi düşünür. Mesela 

sistem merkezli yaklaşımda “Eğitmen perşembe günü gelecek 

ve hep beraber el işi yapacağız” denir. Peki, perşembe günü 

herkes için iyi bir gün müdür? Herkes el işi yapmaktan 

hoşlanıyor mu? dikkate alınmaz. Sistem merkezli düşünürken 

bir kişiye “Yaşadığın ortamdaki ev arkadaşın aynı zamanda 

arkadaşın da” diyebiliriz. Peki, bu gerçekten doğru mudur? 

Fırsat verildiğinde bu kişi çevresinde nasıl insanlar olmasını 

sağlar?  

Bu yüzden sistem merkezli yaklaşımdan, birey merkezli yaklaşıma geçmek önemlidir. Sistem merkezli 

yaklaşım herkesin ihtiyaçlarını, zevklerini ve tercihlerini aynı kabul eder veya aynı programa herkesin 

uymasını ister. Birey merkezli yaklaşım bireyselleştirilmiş hizmetler demektir. Bireyselleştirme ise 

çoğunlukla daha fazla yaratıcılık ve farklı bir yaklaşım gerektirir. 

Bağ kurmak ve değer verilmek  

Bağ kurmak ve değer verilmek herkes için önemlidir. Bu sebeple, bu eğitimde kişilerin karşılıklı 

paylaşımına çok dikkat ediyor, katılımcıları aynı görüşte olan kişileri bulmaları için cesaretlendiriyor, 
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tecrübesi veya uzmanlığı olan katılımcılara eğitimde rol veriyoruz. Çünkü sadece bakım ve rehberlik 

almayıp başkalarına bakım ve rehberlik yapabildiğiniz hissi sizi büyütür. Bir başka deyişle her zaman 

yardım edilen değil yardım da edebilen olmak önemlidir. Kişi üretken bir birey olmanın gururunu 

yaşar. Bu da kişiye özgüven, sorumluluk ve mutluluk verir. 

Bu etkinlikler sırasında “Bilgisayar kullanabilen biri var mı? Güzel çizim veya sunum yapabilen var mı? 

Spor salonu deneyimi olan var mı?” gibi konuya uygun sorularla katılımcıların katkısından faydalanın. 

Biri yerine yapmak yerine birine rehberlik yapmak – EGZERSİZ 1 

İhtiyaçlar: Göz bağı ve seçilen aktivite ile ilgili malzemeler 

Etkinlik rehber ve katılımcı olmak üzere iki kişi ile gerçekleştirilir. Sırası ile iki kişide rehberlik görevini 

üstlenir. Rehberin görevi katılımcının bir aktiviteyi tamamlamasını sağlamaktır. Katılımcıya veya 

malzemelere istediği zaman dokunamaz, amaç katılımcının aktiviteyi olabildiğince kendi kendine 

tamamlamasını sağlamaktır. Katılımcıyı sözel olarak yönlendirebilir. Katılımcı destek isterse rehber 

destek verebilir verilecek destek ilk etapta katılımcının o işi nasıl tek başına yapabileceği ile ilgili 

yönlendirme olmalıdır. Mesela aktivitemizin bir kese içerisine ufak bir oyuncak koyup keseyi 

bağlamak olduğunu düşünelim, rehber katılımcıdan keseyi bağlayabilmek için keseyi tutmasını 

isteyebilir ama malzemeleri alıp kesenin içine koymasını isteyemez. Bu durumda rehber keseyi 

bacaklarının arasında sabitleyerek bağlayabileceğini söyleyebilir. Katılımcı deneyip yapamaz ve tekrar 

destek ister ise rehber ufak bir yardımda bulunarak mesela kesenin ağzını kapalı tutup katılımcıyı 

kesenin ağzını bağlaması için yönlendirebilir. Yani katılımcıya ihtiyaçtan fazla fiziksel destek 

verilmemeli ve aktiviteyi kendisinin tamamlaması sağlanmalıdır.  

Bu etkinlikte güvenlik koşullarını sağlamaya dikkat edilmelidir. Bu sebeple seçilen aktivitenin hareketli 

bir aktivite yerine oturularak masa başında gerçekleştirilecek bir aktivite olmasını tavsiye ederiz. 

Mesela bir Lego yapmak veya bir kule yapmak ya da bir keseye farklı ürünleri tarifle koymak olabilir.  

Etkinlik sonunda katılımcının ve rehberin neler hissettiği konuşulur.  
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERLE İLETİŞİM 

    Keşke beni olduğum gibi kabul etseler – Vincent Van Gogh 

Özel gelişim gösteren bireyler hepimiz gibi sadece birer insandır. Onlarla çalışırken tedirgin 

hissedebilirsiniz. Bu yüzden onlardan kaçınmayı veya birlikte aşırı eğlenmeyi tercih edebilirsiniz. Bu iki 

uç durumunda gerçekleşmesini istemeyiz. Bu nedenle bu bölümde size özel gereksinimli bireylerle 

çalışırken yardımcı olmak için bazı ipuçları veriyoruz. 

Neler yapmalısın! 

 Herkesle hangi ses tonunda konuşuyorsanız özel gereksinimli birey ile de öyle konuşun. Çocukça 

bir ses tonuyla konuşmayın. Yaşına uygun ses ile konuşun. 

 Birey hakkında değil bireyle birlikte sohbet edin. 

 Basit, sık kullanılan kelimeler kullanın, zor kelimeleri de açıklayın. 

 Yetişkinlerle çalışırken çocukça davranışlardan kaçının. Onlara yetişkin gibi davranın ve yetişkin 

gibi davranmalarını talep edin. 

 Günlük hayattan örnekler verin. 

 Ortak sohbetlere dahil edin. 

 Çoğu kişi için yapılandırılmış, net toplantılar/görüşmeler daha faydalıdır. Mesela bir toplantı 

yapacaksanız öncesinde ne olduğu ne ile ilgili olduğu ve nasıl olacağı ile ilgili bilgilendirme yapın. 

 Bir karara varılarak yapıldığı sürece değişiklik yapmakta sorun yoktur. Değişikliklere birlikte karar 

verin. 

 Sınırlarınızı koruyun. Eğer kişinin size sarılmasını istemiyorsanız bunu söylemenizde sakınca 

yoktur. Siz de özel gereksinimli bireyin sınırlarına saygı gösterin. Fiziksel teması sadece yardım 

için, önceden bilgi vererek ve en az seviyede dokunarak gerçekleştirin. İzinsiz öpmeyin, 

sarılmayın, dokunmayın. Bu konularda çevrenizdeki diğer kişilere nasıl davranıyorsanız o şekilde 

davranmanız gerektiğini unutmayın. 

 Özel gelişim gösteren bireyler, aileleri veya destek kişileri ile nasıl bilgilendirilmek istediklerini 

konuşun. Mesela mail almak onlar için yeterli mi yoksa telefonla mı konuşmak isterler gibi. 

 Tutarlı olun. 

 Güven ve gerçekler üzerine bir ilişki kurun.  
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 Her bireyi kendi içinde değerlendirin, genellemelerden kaçının ve bireysel çözümler üretin. 

Unutmayın aynı beden herkese uymaz. Yani bir çözüm veya bir yöntem sorun ya da öğretilen 

konu aynı olsa bile her bireyde sonuç vermeyebilir. 

Nelerden kaçınmalısın! 

 Karşınızdakini küçümsemeyin. Engelli bireyler genellikle tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını 

yapabilir durumdadırlar. Mesela birisi kendi ceketini kapatabiliyorsa ona yardım etmeyin. Herkes 

sadece ihtiyacı kadar yardım edin. Yerine yapmayın onun yapmasını destekleyin. Her adımda bu 

desteği azaltarak tam bağımsız yapmasını hedefleyin. Unutmayın bir destek kişisi veya 

süpervizörün görevi kendini işsiz bırakmaktır. Yani kendisine artık ihtiyaç duyulmamasını 

sağlamaktır. 

 Birey adına karar vermeyin, onu seçim yapmaya teşvik edin ve karar vermesine yardım edin. 

 Görmezden gelmeyin yani orada yokmuş gibi davranmayın. Ders sırasında, sokakta veya 

bilgilendirme esnasında orada olduğunu göz önünde bulundurun ve dâhil edin. 

 Aşırı uyarımdan kaçının. 

 Her şeyin kendi başına iyi gidebileceğini düşünmeyin. 

 Kendisi hakkında aile, destek kişisi gibi kişilere bilgi verirken yanınızda ise onu da sürece dâhil edin. 

O yokmuş gibi konuşmayın. 

 Gözlemleyin.  

 Bir sorun var ise sorunu küçük parçalara ayırarak çözmeye çalışın. 

 Sorunun öncesinde ve sonrasında neler yaşandığını tespit edin.  

 Gerektiğinde sizden daha yetkin kişilerden destek isteyin. Sınırlarınızın ve yeterliliğinizin farkında 

olun. 

Benim hakkımda değil benimle konuşun – EGZERSİZ 2 

Üç kişilik grup oluşturulur. Gruptaki iki kişi üçüncü kişi ile konuşmaz ama onun hakkında konuşur. 

Sonunda üçüncü kişi nasıl hissettiğini grupla paylaşır. Dönüşümlü olarak gruptaki herkes üçüncü kişi 

olur. Her kişi ile ayrı bir senaryo ile ilerlenmeli. Yani 3 ayrı senaryo hazırlanmalı. Aşağıdaki örnek 

senaryo gibi 2 senaryo daha eklenebilir. 2. senaryo eğitmen, anne ve çocuk arasında geçiyor ve çocuk 

dikkate alınmıyor;  3. senaryo işyerinde 3 arkadaş öğlen yemeğinde nereye gideceklerini konuşuyor 

ama 3. kişi dikkate alınmıyor şeklinde olabilir. 
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Örnek senaryo: Okulda eğitmenlere yeni dönemin ders programı yapılmaktadır. Kurum müdürü ve iki 

eğitmen(A ve B) sohbet ederler. Müdür ve bir eğitmenle program hakkında konuşurken diğer 

eğitmen yokmuş gibi onun adına da konuşurlar.  (B’nin evde 6 ve 8 yaşlarında iki çocuğu vardır. 

Eğitmen olarak yetişkinlerle uzun zaman çalışmıştır ve yetişkinlerle çalışmayı daha çok sevmektedir. 

Hafta için 2 gün öğleden sonraları geçirdiği bir kaza sebebi ile fizik tedaviye gitmesi gerekmektedir. 

Ayrıca iki çocuğu da sabah okula gitmekte ve öğlen 13:30’da eve gelmektedir. İyi derecede Almanca 

bilmektedir ama İngilizce bilmemektedir. Caz sever. Pop müzik sevmez. B bu konuşmalarda kendini 

ifade etmeye çalışır ama dikkate alınmaz.)  

Müdür: 6 yaş grubu öğrencileri B’ye vereceğim. 

A: İyi olur. Zaten onun çocuğu da 6 yaşında. 

Müdür: Sen hangi saatleri istiyorsun?  

A: Hafta içi sabahtan benim olsun öğleden sonralarını B alır. Böylece sabah çocuklarına vakit 
ayırabilir.  

Müdür: Tamam. Bu arada bir proje ile ilgili çeviri işi var sen yapar mısın? 

A: Tabi yaparım. Hangi dil? 

Müdür: İngilizce. 

A: O zaman B yapsın. O da Yabancı dil biliyor. Ben Fransızca biliyorum. İngilizce bilmiyorum. 

Müdür: Tamam o zaman B bunu 1 haftaya bitirirsin değil mi? 

 (B konuşma sonunda nasıl hissettiğini paylaşır.) 

ÖĞRENME KOŞULLARI 

Öğrenmeden verim alınabilmesi için gerekli şartlar herkes için aynıdır ama özel gereksinimli bireyler 

için birçok konu daha da önemlidir. Özellikle uzun vadeli faydalar sağlamak istiyorsak. 

İlişkiler ve olumlu tutum 

Öğrenme, eğitmen ve katılımcı arasındaki iyi ilişki sonucunda ortaya çıkar. İyi bir ilişkide eşitlik ve 

karşılıklı güven vardır. Eğitmen, katılımcı için her zaman olumlu bir sonuç olacağına güvenir. 

“Başaracaksın ve başarabilirsin” sıkça duyulan ifadelerdir. 
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Eğitmen sakindir ve güven verir. Bunu sözel olmayan iletişimle de gösterir. 

Etkinlik alanı da katılımcı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmalıdır. Örneğin eğer konsantrasyon 

gerekiyorsa düşük uyaranlı ama aynı zamanda bilinir bir masa ve sandalye düzenine sahip bir ortam 

olabilir. Kılavuz rahatlık, düzen ve temizliktir. 

Güvenli Danışmanlık  

 Eğitmen hataların yapılabileceği güvenli bir ortam sağlar. 

 Katılımcılara faaliyetler uygulanabilir adımlar şeklinde sunulur. Yani yapılacaklar basit adımlara 

ayrılır. Ama bu adımlar katılımcıların gelişmesi için yeteri kadar da zorlayıcı olmalıdır. 

 Olumlu yaklaşım katılımcının özgüveninin artmasına yardımcı olur. Özellikle de katılımcının kişiliği, 

öğrenme hedefi ve öğrenme şekli dikkate alındığında. 

 Eğitmen katılımcının bildikleri ve yapabildikleri ile nerede gelişim sağlanabileceği konularında 

görüş sahibi olmalıdır. 

 Katılımcı ile ilişki karşılıklıdır. Birbirinden öğrenme üzerine kuruludur. 

 Her aktivitede değişik konu ve durumlarla bir ilişki kurulabilir (mesela sinema organizasyonu 

yaparken olabilecek farklı durumlar örneğin bilet kalmaması, seansın kaçırılması veya arkadaşının 

o filme gitmekten vazgeçmesi gibi durumlarla da ilişki kurulabilir).  

 Beceriler hemen uygulamaya dönüştürülür. 

 Katılımcı inisiyatif alması ve nasıl davranacağına kendisinin karar vermesi konusunda teşvik edilir. 

 Eğitmen ana sorunlar ile küçük problemlerin birbirinden ayırt edilmesine yardımcı olur. 

 Eğitmen sürekli tekrar yapar, sabırlıdır ve katılımcının zor şeyleri hatırlaması için ona yardımcı 

olacak araçları ve püf noktaları öğretir. 

 Eğitmenin düşünce prensibi şu olmalıdır: “Eğer beni anlamadıysa doğru şekilde açıklayamadım 

demektir.“ Yani eğitmen katılımcının bir şeyi nasıl anlayabileceğini tespit edip ona uygun bir 

yöntem kullanmalıdır. 

 Katılımcının kendi tarzını geliştirmesi için kendi niteliklerini ve çözümlerini kullanması teşvik edilir. 

 Eğitmenin hedefi çoğu kez katılımcının hedefi değildir. Yani hedefe ulaşmak için genellikle düz bir 

çizgi yoktur.  

 Eğitmen herkesin katılabilmesi için yeterli iletişim desteği sağlar. 

 Aktiviteler arasında farklılıklar vardır, böylece katılımcılar farklı şekillerde öğrenebilirler. 
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Çalışma 
 
Eğitimin ikinci oturumunda 
“Tarafını Seç” etkinliğini 
yapın. İlk oturum ile ilgili 2 
cevap seçenekli sorular 
hazırlayın. 

 Katılımcının çevresindeki ağ, öğrenilenleri uygulamaya ve geliştirmeye devam ettirmek için 

kullanılır.  

Okulum ve öğretmenim – EGZERSİZ 3 

Yukarıda bahsedilen konuları daha iyi kavramak için kendi okul yıllarınızı hatırlayın ve aşağıdaki 

soruları yanıtlayın:  

1. En sevdiğin okul hangisiydi? 

2. Neden burası en sevdiğin okuldu? (Çevre, binanın düzeni, odanın düzeni, verilen eğitimler 

vb.) 

3. En sevdiğin öğretmenin kimdi? 

4. Neden? 

5. Sana şu anda hala aklında olan, bildiğin ne öğretti? 

6. Onun rehberliğinden nasıl faydalandın? Nasıl bir eğitmendi? 

ÇALIŞMA YÖNTEM ve ARAÇLARININ SEÇİMİ 

Hedef grubunuzu ve katılımcılarınızı tanımak 

Bunun için şu sorulara yanıt arayabilirsiniz: 

 Ne yapabiliyor? 

 Konu hakkında ne biliyor? 

 Okuyabilir mi? Yazabilir mi? 

 Katılımcı ne kadar bağımsız hareket edebiliyor? 

 Sözel olarak kendini ifade etmesi ne kadar iyi? 

 Öğrenme şekli ne?  

 Konsantrasyonu nasıl?  

 Nasıl başarılı bir deneyim elde eder? 

 Motor becerileri nasıl? 

 Korkulu mu? Endişeli mi? Yoksa kendisine güveniyor mu? 

 İşitsel mi yoksa görsel mi öğreniyor?  

 Grup ne kadar kalabalık?  
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 Katılımcılar birbirini tanıyor mu? 

 Motiveler mi? 

Derse başlamadan yapılacaklar; 

1. Tüm materyalleri önceden hazır bulundurduğunuzdan emin olun. Bu katılımcılara huzur verir.  

2. Dikkatlerinin dağılmasını önleyin (mesela varsa müziği kapatın, konuyla ilgisi olmayan 

posterleri geçici olarak kaldırın). 

3. Odanın düzenini gözden geçirin, nasıl düzenleyeceğinize karar verin (mesela daire şeklinde 

masa grupları olabilir ya da sandalyeler olabilir gibi) ve önceden odayı hazırlayın. 

4. Bir ders için ne kadar süreniz olduğu bellidir. Her katılımcının farklı seviyede konsantrasyon 

becerisinin olmasının yanı sıra farklı bir öğrenme hızı, farklı bir düşünme düzeyi, öğrenmesini 

sağlayan farklı soruları, farklı bir kişiliği, farklı öğrenme çıktıları vardır. Bu sebeple herkesin 

başarılı bir deneyime sahip olacağından emin olun. Öğretim yöntemlerinde yeterince çeşitlilik 

sağlayın ve konsantrasyonu korumaya çalışın. 

5. Açıklamanızın kısa ve öz olduğundan emin olun.  Açıklamalarınızı günlük yaşanan olayları 

kullanarak hikâye ve resimlerle örneklendirin. Böylece öğrenmenin etkinliği artar. 

6. Hem katılımcılara hem size uygun olan, aynı zamanda sizin de coşkuyla uygulayabileceğiniz bir 

çalışma şeklini seçin.  

7. İşi iyi yapmak için tüm becerilere sahip olup olmadığınızı, ya da bir meslektaşınızın size 

yardımcı olup olamayacağını kendinize sorun. Mesela hikâye anlatmakta o kadar iyi değilseniz 

başkalarının bunu yapmasına izin verin. Belki bir meslektaşınız size yardımcı olabilir veya bu 

konuda tecrübesi olan bir katılımcı konu ile ilgili bu tecrübesini paylaşabilir. Kısaca, 

katılımcılara yardım etmek için yeteneklerinizi nasıl kullanacaksınız bulun. 

8. Öğrenim hakkında iyi bir geribildirim vermek için kişinin davranışlarını kendine 

yansıtabilirsiniz. Bu hem eğitmene hem katılımcıya uygulanır. Yansıtma yöntemi ile katılımcıyı 

bir sonraki sefer daha iyi performans göstermesi için zorlayabilirsiniz ki gelişime devam etsin. 

Ayrıca burada seçtiğiniz çalışma şeklinin iyi olup olmadığını yani ne çok zor ne çok kolay olup 

olmadığını da anlayabilirsiniz. 

9. Çalışma şeklini nasıl değerlendireceğinizi önceden düşünün. Bu bir anket yardımıyla veya 

katılımcı ile konuşarak yapılabilir. 
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Farklı çalışma yöntemleri ve araçları 

Çalışma yöntemleri ve araçlarını gruplandırabilirsiniz; 

1. Bilgi vermek için 

2. Öğrenmeyi öğrenmek için 

3. Uygulama becerileri için 

4. Sosyo-duygusal beceriler için 

5. Bilişsel beceriler için 

6. Değerlendirmek için 

Özel gereksinimli bireyler için en iyi şekilde kullanabileceğiniz çalışma yöntemleri araştırma ve 

uygulama odaklı yöntemlerdir. Çünkü özel gereksinimli bireyler yaparak ve deneyimleyerek daha 

kolay öğrenir ve hatırlarlar. 

Tekrarın Gücü 

Bir şey öğrenirken herkes tekrardan faydalanır. Mesela yeni bir kelime öğrenirken hatırlamak 

istiyorsanız kelimeyi yedi kez kullanmanız gerekir. Özel gereksinimli bireyler için ilave tekrarlar 

faydalıdır. Öğretirken küçük adımlar halinde sunmak, yeniden kullanmak ve ne olduğunu bilmesini 

sağlamak yardımcı olur.  

Güne başlarken 

Her derse bir önceki dersin gözden geçirilmesi ile başlayın; 

 Ne yaptık? 

 Ne öğrendik? 

 Yaparken nasıl buldunuz? 

 Ne geliştirilebilir? 

 Başka ne yapılabilir? 

Ne yapacağınızı kısaca anlatın. Örnekler gösterin ve açıklamalarınızı bir hikâye ve görsellerle 

örnekleyin. Eğer mümkünse yaratıcı bir etkinlik düşünün, sonunda ortaya çıkacak şeyi gösterin ki 

katılımcılar neye benzeyebileceği ile ilgili bir fikre sahip olsun. Katılımcıların izlemesi gereken adımları 

gösterin. Küçük, yönetilebilir adımlar düşünün. Bunu bir sunum kullanarak veya sonuçta elde dilecek 
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şeyi ilk adımdan son adıma kadar göstererek yapabilirsiniz. Aşağıdaki görselde olduğu gibi sanki bir 

örümcek ağının oluşmasının adımlarını gösterir gibi yapabilirsiniz. 

 

Günü Bitirirken 

Eğitimin sonunda nasıl geçtiğine bakıp katılımcılara memnun olup olmadıklarını sorun. 

 Ne yaptık? 

 Ne öğrendik? 

 Nasıl buldunuz? 

 Neler geliştirilebilir? 

 Başka ne yapılabilir? 

Eve bir ödev vermek istediğinizde bunun o günkü konu ile uyumlu, konunun içinde kalan bir ödev 

olması gerektiğini unutmayın. 

Egzersiz 

Bir sonraki bölümden bir çalışma yöntemi seçin ve formunu hazırlayın. Hazırladığınız formu grupla 

yapacaksınız. Talimatları, kuralları ve bunu nasıl aktaracağınızı düşünün. 
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ÇALIŞMA YÖNTEMİ ve ARAÇLAR 

1. Bilgi vermek için 

a) Zar Oyunu:  

Tanışmak, kendin hakkında bilgi vermek için oynanır. Bir zar hazırlanır ve zarın her yüzüne bir 

konu yazılır. (Hobilerim, fobilerim, sevdiğim yemek, sevdiğim renk vb. 6 konu seçilir.) Katılımcılar 

sırayla zarı atarlar. İsimlerini söylerler ve zarda gelen konu ile ilgili konuşurlar. Örneğin, zar 

hobide düştüğünde katılımcı adını ve daha sonra hobilerini söyler. Konular duygulardan da 

oluşabilir. Mesela en üzüldüğüm an, en çok sinirlendiğim anım gibi konular da yazılabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------- Katlama yeri              Yapıştırılacak bölge 
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b) Zihin haritalama 

Tanışmak, kendin hakkında bilgi vermek için oynanır. Katılımcı boş büyük bir kâğıdın ortasına kendi 

resmini yapıştırır veya ismini yazar ya da kendisini simgeleyen bir şey çizer. Sonra bunun çevresine 

yazarak, çizerek veya magazinlerden fotoğraf ya da resimler kesip yapıştırarak hayatında yapmak 

zorunda olduğu her şeyi mümkün olduğunca ekler.  Daha sonra farklı konular yazarak (mesela iş, 

eğlence, aile, eğitim vb.) kendisinin bu konular ile ilgili plan veya isteklerini gösterir.  Böylece kendisi 

ile ilgili bir harita oluşturmuş olur. Bu haritayı diğer katılımcılara sunar. Katılımcılara soru sormaları 

için zaman tanınır. 

 

 

 

2. Öğrenmeyi öğrenmek için 

a) Hafıza Kartları 

Oyuncu sayısı: Oyun 2-4 kişi ile oynanır. Eğer daha kalabalık bir grup varsa 2-4 kişilik takımlar 

oluşturulabilirsiniz. 

Hedef: Mümkün olduğunca çok sayıda kart çiftlerini bulmaktır.  
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Hazırlık: Kartları karıştırın ve resimli tarafı kapalı olacak şekilde masanın üstüne sıra sıra dizin. 

Katılımcıların seviyesine göre 2-3 çift resim ile başlayabilirsiniz. Katılımcılar oyunu anladıktan ve daha 

kolay hatırlamaya başladıktan sonra kart çiftlerini arttırarak oyunu genişletebilirsiniz. 

Oyun: Saat yönünde oynanır. Sırası gelen katılımcı istediği bir kartı çevirir daha sonra ilk kartın eşini 

bulmak için başka bir kart daha çevirir. Eğer ikinci kart ilk kartın eşi ise iki kartı da alır ve yanına koyar.  

Yeni bir kart açar ve oynamaya devam eder. Eğer kartın eşini bulamaz ise kartları kapatır. Sıra diğer 

oyuncuya geçer.  

Bütün çiftler bulunana kadar oyun devam eder. En çok kart çifti olan oyunu kazanır. 

Katılımcılara ipuçları: 

 Sıra sizde olmasa bile çevrilen kartları takip edin. Böylece hangi kartın nerede olduğunu görürsünüz. 

Bunları aklınızda tutarsanız sıra size geldiğinde kart çiftini bulmanız kolaylaşacaktır. 

 Kartları düz bir satır ve sütun halinde dizerseniz kartların yerlerini hatırlamak daha kolay olur. Oyunu 

zorlaştırmak için dağınık olarak dizebilirsiniz. 

 Açılan ve eşleşen kartları almak yerine yerinde bırakabilirsiniz ve eş kartları bulan kişiye bir 

marka/metal para vb. verebilirsiniz. Böylece kartların yerini hatırlamak daha kolay olabilir. (Bu 

durumda oyunun sonunda en çok markası olan oyuncu kazanır.) 

 

Oyun varyasyonları:  

 Konuya göre farklı oyunlar hazırlayabilirsiniz. Mesela meslekler, trafik ışıkları, sağlıklı yiyecekler vb. 

Böylece sadece hafızayı çalıştırmakla kalmayıp kelime hazinesini de çoğaltmış olursunuz. 

 Sadece kelimeler, sadece fotoğraflar veya bu ikisinin karışımını kullanabilirsiniz.  
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Aşağıdaki formatta kendi hafıza kartı oyununuzu hazırlayabilirsiniz. 
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b) Bilgi Edinmek 

Etkinliğin amacı bilgiyi tekrar etmek ve derinleştirmektir. 

Etkinliğe başlamadan önce renkli yapışkan kâğıtlar (post-it) üzerine bir önceki dersin ana konusu ile 

ilgili bir kelime veya kavram yazılır (görsel de kullanılabilir). Daha sonra her katılımcının sırtına bu 

yapışkan kâğıtlardan birer tane yapıştırılır. Katılımcılar sırtlarındaki yapışkan kâğıtta ne yazdığını 

bulmaya çalışırlar. Etrafta dolaşarak birbirlerine soru sorarlar ve sorunun yanıtını doğru bilen kişi 

yerine oturur. Oyunun sonunda bütün yapışkan kâğıtlar bir duvara veya panoya yapıştırılır ve 

katılımcılar panoya bakarak sıra ile bir önceki derste ne yapıldığını söyler. 
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3. Uygulama becerileri için 

a) Sistemli Çalışma (Metodolojik çalışma) 

Değerlendirmeyi de içeren sistemli bir çalışma yapın. 

1. Görev 
2. Planlamak 

 

3. Uygulamak  

4. Kontrol etmek 
5. Devam etmek 

 

6. Değerlendirmek 

 Katılımcıya hedefi olan bir görev verilir (1.Görev). 

 Katılımcı öncelikle bu görevi nasıl yerine getireceğini düşünür (2.Planlamak). 

 Sonra gerçekleştirir (3.Uygulamak) 

 Sonraki adımda bu şekilde hedefe ulaşıp ulaşmayacağını kontrol eder (4.Kontrol etmek). 

 Görevi uygulamaya devam eder (5.Devam etmek). 

 Eğitmen ile birlikte neyin iyi neyin daha az iyi gittiğini değerlendirir (6.Değerlendirmek). 

 

b) Kullanışlı bir dizin yapmak 

Katılımcıya eylemlerin sırasını anlamasında yardımcı olur. 

Gerekli olan şeyler: Adım adım planlama yapmak için eylemin adım adım fotoğrafları hazırlanır. 

Fotoğraflar masaya konur, katılımcı eylemin adımlarını görür. Daha sonra katılımcıdan fotoğrafları 

doğru olarak sıralaması veya kendisi için kullanışlı olan sıraya koyması istenir. 
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Aşağıda örnek olarak diş fırçalama eylemi için bir dizin hazırlanmıştır.  

 
 

  
 

Diş fırçasının üzerine 
diş macunu koyun. 
 

Diş fırçasını diş etlerinize 
çapraz şekilde yerleştirin. 
İleri geri küçük hareketlerle 
fırçalayın. 
 

Üst dişlerinizin  
dış yüzeylerini  
fırçalayın. 

Üst dişlerinizin   
 iç yüzeylerini 
fırçalayın. 

Üst dişlerinizin 
çiğneme 
yüzeylerini 
 Fırçalayın. 

  
 

 

Alt dişlerinizin iç 
yüzeylerini fırçalayın. 

Alt dişlerinizin dış 
yüzeylerini fırçalayın. 

Alt dişlerinizin 
çiğneme yüzeylerini 
fırçalayın. 

Bir bardak su alın ve ağzınızı 
çalkalayın. 
 

4. Sosyo-duygusal beceriler için 

Olumlu mu olumsuz mu? 

Hedef olumlu ve olumsuz geri bildirim arasındaki farkı anlamaktır. 

Materyaller: üzerinde çeşitli olumlu ve olumsuz ifadeler veya resimler olan yapışkan not kâğıtları, bir 

tane yeşil bir tane kırmızı kutu. 
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Katılımcıların alınlarına veya karınlarına yapışkan notlardan birer tane yapıştırılır. Katılımcı kendi 

notunu okur ve ifadenin olumlu mu olumsuz mu olduğunu anlamaya çalışır. İfade olumlu ise kâğıdı 

yeşil kutuya,  olumsuz ise kırmızı kutuya yapıştırır. Diğer katılımcılar buna katılıp katılmadıklarını 

belirtir, sonra katılımcı neden bu seçeneği seçtiğini açıklar. Onunla aynı fikirde olanlar yeşile gider 

farklı fikirde olanlar kırmızıya gider. 

5. Bilişsel Beceriler için 

Parayı öğreniyoruz 

Burada amaç para kavramına bir giriş yapmak, parayı tanımayı öğrenmektir. Aşağıda verilen örnek 

gibi para ile ilgili pek çok etkinlik yapabilirsiniz. Ama her zaman için parayı anlamanın en iyi yolu onu 

harcamaktır.  

Örnek etkinlik: 

Katılımcıları aşağıdaki şekilde hazırlanmış çalışma kâğıtlarını dağıtın. Daha sonra cüzdanlarını 

çıkarmalarını ve paralarını masaya koymalarını isteyin. Ardından paralarını çalışma kâğıdındaki aynı 

paranın üstüne koymasını isteyin. Tüm katılımcıların cüzdanında para yoksa katılımcılara para 

fotokopileri dağıtarak da bu etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. İlk etapta sadece 50 kuruşa kadar olan 

paralarla çalışmanızı. 25 kuruş ve daha küçük paraları çalışmayabilirsiniz. Bu paraları bir kumbarada 

biriktirmelerini söyleyebilirsiniz. 

Para ile yapılacak başka bir etkinlik de para avı etkinliği olabilir.   

Gerekli malzemeler: Bilgisayar, projeksiyon, genç sayısı kadar kâğıt para fotokopisi, genç sayısı kadar 

1 TL ve 50 kuruş   

Katılımcılardan 3’erli takımlar oluşturulur, her takım kendine bir isim verir. Her takımın adı ve takım 

üyeleri tahtaya yazılır. Bu çalışma için takım sayısı kadar gönüllü veya stajyer olması tavsiye edilir.   

 Eğitmen katılımcılar odanın dışındayken çeşitli yerlerine kâğıt para fotokopilerini, 1 TL ve 50 kuruşları 

saklar. Projeksiyon ile ekrana bir paranın görüntüsü yansıtılır. Herkes bu parayı bulmaya çalışır. 

Örneğin; eğer ekranda 50 TL varsa, bütün gençler 50 TL’yi aramalıdırlar. Parayı bulan kişi parayı 

gönüllü veya stajyere verir, gönüllü veya stajyer yok ise eğitmen bu işi yapar. Bir takımın tüm üyeleri 
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ayrı ayrı ekrandaki parayı bulup teslim ettiğinde o turu tamamlamış olur. İlk tamamlayan takım 3 

puan, ikinci tamamlayan takım 2 puan, üçüncü tamamlayan takım 1 puan alır. Daha sonra ekrana 

başka bir para yansıtılır ve aynı şekilde devam edilir. Ekrana paralar büyükten küçüğe ya da küçükten 

büyüğe gibi değil rasgele karışık olarak yansıtılır. Projeksiyon kullanma imkânı yoksa eğitmen paraları 

eliyle havaya kaldırarak da gösterebilir. Tüm paralar bulunana kadar etkinlik devam eder ve aynı 

şekilde puanlama yapılır. Tüm paralar bulunduğunda puanlar toplanır ve etkinliğin birincisi belirlenir. 

Birinci takım başarısı için alkışlanır. Diğer takımlar da çabaları için topluca alkışlanır.  

 

  

200 Lira 

  

5 Lira 

  

100 Lira 

 

1 Lira 

  

50 Lira 

 

50 Kuruş 

 

  

20 Lira 

 

25 kuruş 

 

10 Lira 

 

10 Kuruş 
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6. Değerlendirmek için 

a) Kendi performansını yansıtmak 

Gerekli malzemeler: Kalem ve kâğıt 

Katılımcıdan, aktivitelerin sonucu olarak cümlelerini sözlü veya yazılı olarak tamamlamalarını isteyin.  

Sonra birlikte konuşup, gelecek hafta veya ders için bir hedef belirleyin. 

 Bu çalışmada ................. bana zor geldi 

 Bu çalışmada ................................... öğrendim 

 Geçen haftadan/aydan beri .................................konusunda değiştim. 

 ...................................... için gurur duyuyorum. 

 Gelecek sefer .....................................daha hızlı yapmak istiyorum. 

 Gelecek sefer......................................daha farklı yapmak istiyorum. 

Birinin özgüvenini arttırmak istediğinizde, sadece olumlu yaklaşımlar kullanmalısınız. Mesela; Bugün 

..........................yaptığım için kendimi kutluyorum. 

b) Sahip olduğum yardımcılar 

Amaç hangi kaynaklara sahip olduğumuzu anlamaktır. 

 Gerekli malzemeler: Kalem ve kâğıt 

Katılımcıya, yaşamdaki herkesin bazen bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu anlatın. Kendiniz ile ilgili bir 

örnek verebilirsiniz? Hayatınızda ne zamanlarda yardımına başvuracağınız kimselere ihtiyaç 

duyuyorsunuz? Yardım için kimlere veya hangi araçlara başvuruyorsunuz? 

Daha sonra katılımcılara kendilerine öğrendiklerini veya yapmak istediklerini sürdürmelerine ve daha 

iyi sonuçlar elde etmelerine kimlerin ya da nelerin yardımcı olabileceğini sorun. Sen bir konuda 

zorlandığında kimden yardım istiyorsun? Bir şeyi anlamadığında kime sorarsın? Bir şey öğrenmek 

istediğinde nereye bakarsın? gibi. 

 



 

 
 EĞİTMEN EĞİTİMİ 

 

 
32 

2017-1-RO01-KA204-037465 

Yardımcılar yalnızca insan değildir. İnternet, ders kitapları vb. Araçlarda yardımcılar arasındadır. 

Yardımcılara bazı örnekler şöyle olabilir:  

....... olduğunda;  

1. Komşumu çağırırım. 

2. Annem/babam yardım eder. 

3. En yakın arkadaşımı ararım. 

4. Mobil uygulama kullanırım. 
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Proje Ortakları  
 

 
 

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL 

EDUCATIONAL TEODORA 

ROMANYA 

www.sindrom-down.ro 

 
 

 
 

ASSOCİAZİONE İTALİANA PERSONE DOWN ONLUS 
İTALYA 

www.aipd.it 

 

 
 

STİCHTİNG DOWNKİDSİNTERNATİONAL 
HOLLANDA 

www.downkidsinternational.com 

 
 

 
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 
ROMANYA 

www.ucv.ro 

 
 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS 
YUNANİSTAN 
www.auth.gr 

 
 

 
 

DOWN SENDROMU DERNEĞİ – TÜRKİYE 
www.downturkiye.org 

 
 

Bu yayın Avrupa Komisyonunun finansal desteği ile üretilmiştir. Yayının içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 

Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu bilgilerin içeriğinin nasıl kullanılacağından sorumlu değildir.

 

DS LEISURE 
Down 

sendromlu 
bireyler için 

serbest zaman 
aktivitelerini 

destekler. 
 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/


 

 

 


