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DS LEISURE EĞİTİMİ NEDİR VE KİM İÇİN YAPILMIŞTIR? 

Bu program sayesinde özel gereksinimli bireyler çeşitli serbest zaman (boş zaman) 

aktivitelerine katılmak için eğitim alacak ve bu eğitim programı ile kendi serbest zaman 

planlarını yapabilecekler. Bu eğitim özel gereksinimli bireylerin çevrelerindeki kişilerin 

yardımı ile veya yardım almadan serbest zaman aktivitesi yapabilmelerine yöneliktir ve 

eğitim eğitmenler veya süpervizörler tarafından sağlanır.  

Eğitim 5 dersten oluşur. Bir eğitim grubuna 9-10 kişi katılabilir. Akran birlikteliği önemli 

olduğundan en az 2-3 kişilik gruplarla çalışılması önerilir. Her 3 kişiye 1 süpervizör eşlik eder. 

Yani mesela 6 kişilik bir sınıfta 2 süpervizör olur ve sınıf 3’erlik gruplara ayrıldığında her biri 

bir gruba eşlik eder. Gruplara özel gereksinimli olmayan bireyler de dahil edilebilir. 

Eğitim Amaçları 

Bu eğitim özel gereksinimli bireylerin serbest zaman aktiviteleri yaparken öz yönetimlerini 
güçlendirmek ve desteklemek için yazılmıştır. Eğitimlerde farklı öğrenme araçları ve farklı 
iletişim becerileri kullanılmaktadır. 
 

Aşağıdaki yeterlilikler üzerine çalışılmaktadır: 
 

1. Öz farkındalık 

2. Sosyal beceriler 

3. Kendine güven 

4. Yaratıcılık ve çözüm gücü 

5. Sunum becerileri 

6. Yardım istemek ve çevresinden faydalanmak 

7. Nasıl seçim yapacağını öğrenmek 

8. İletişim 

9. Oryantasyon  

 

Eğitimin İçeriği 

1. Serbest zaman nedir? 

2. Hangi seçenekler var? 

3. Hangisi ilgimi çekiyor? 

4. Kişiye özel serbest zaman planı ve eylem planını yapmak 

5. Kişiye özel zaman planını ve eylem planını sunmak  

6. Uygulamalı dersler  

7. Canlandırma (Rol yapma)  

8. Yapılan seçimi gerçekleştirmek  
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Derslerin İçeriği 

Her ders için geçerli olan ve değişmeyen, böylece hatırlaması kolay bir plan vardır. 

 

1. İlk olarak bir önceki derste yapılanlar hatırlanır 

2. Yeni derste ne yapılacağı anlatılır  

3. Yeni ders işlenir  

4. Öğrendiklerimiz değerlendirilir ve tekrar edilir (Ne öğrendik?) 

5. Bir sonraki ders hakkında bilgi verilir 

 
Derslerde önemli olan noktalar şunlardır: 
 
1. Basit bir dil kullanılır 

2. Tekrarlar yapılır 

3. Uygulama yapılır 

4. Katılımcılara bildikleri veya yapabildikleri kısımlar için görevler verilir 

5. Katılımcılar bilgilerini ve tecrübelerini paylaşır 

6. Katılımcılar diğerlerine yardım eder 

 

PROGRAMIN TEMELİ VE VİZYONU 
 

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 temelli aktiviteler kullanılmaktadır. Bu herkesin yaptığı 

serbest zaman etkinliklerini yapmak 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.  

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

da örtüşmektedir. 

 

Bağımsız Yaşam 

Yıllarca özel gereksinimli insanların kendileri için kararlar alamayacakları düşünüldü ve onları 

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 biliyoruz. Büyüyebilmek ve özgüven kazanmak için 

ne yapabileceğinizi ne istediğinizi güvenli yollar ile keşfedebiliyor olmanız gerekir.  

Eskiden gelen yanlış inanışların aksine her birey gibi özel gereksinimli bir birey de 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. 

DSLeisure’da (DSSosyal) günlük etkinlikler, çalışma ve yaratıcı etkinlikler bireylere gelişim için 

sunulan adımlardır. Bunlar bağımsızlığı ve öz farkındalığı desteklemek için kullanılır. 

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YAKLAŞIM VİZYONU 

Etkinlikler ve bütünleştirme üzerine odaklanmasına ek olarak DSSosyal (DSLeisure) 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.  
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A. KİŞİSEL GELİŞİM VE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER   
 

Özel gereksinimli bireyler kişisel gelişim gösterebilir ve buna teşvik edilmelidir.   
 

1. 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. 

 

2. Bağımsızlığı arttırmak 

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

kılan becerilerin geliştirilmesi için çalışılmalıdır. 

 

3. Sosyal Becerileri Geliştirmek 

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

kişilerle iletişim kurmak gibi becerilerin gelişimi konusunda çalışılmalıdır. 

B. KENDİ SEÇİMLERİMİZİ YAPABİLMEK 

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.  

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. 
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C. BAĞ KURMAK VE DEĞER VERİLMEK  

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, 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 yüzden 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. 
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Proje Ortakları  
 

 

 
 

ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL 

EDUCATIONAL TEODORA 

ROMANYA 

www.sindrom-down.ro 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS 
İTALYA 

www.aipd.it 

 

 
 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL 
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 

sebest zaman 
aktivitelerini 

destekler. 

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

