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GİRİŞ 

Bu rehber eş finansmanı Erasmus+ Key Action 2 programı tarafından yapılan DS Leisure projesi kapsamında 

hazırlanmıştır. Bütünleştirici serbest zaman etkinliklerinin uygulanması yoluyla Down sendromlu kişilerin yaşam 

kalitelerinin arttırılması için gerekli anahtar içeriklerin, metodolojinin ve kritik/önemli yeterliliklerin 

oluşturulması ve geliştirilmesi hedefi ile Ds’li bireylerin doğrudan katkısı ve destekleri ile geliştirilmiştir.  

Proje kapsamında, farklı lojistik durumları olan farklı bölgesel şartlara ve farklı bilişsel ve kültürel seviyelere 

sahip insanların katılımı, başka durumlar ve şartlara göre tekrar üretilebilir bir modelin inşasını amaçlamaktadır. 

 

SERBEST ZAMAN AKTİVİTELERİNİN DOWN SENDROMLU KİŞİLER İLE PLANLANIP YÖNETİLMESİ İÇİN KILAVUZ  

Ergen ve yetişkin zihinsel engelli bireyler için planlanan serbest zaman aktivitelerinde sıklıkla kimlik ve beceri 

edinimi için eş derecede öneme sahip önceki basamaklar olan seçim yapmaya ve organizasyon yapmaya değil 

(bunlar eğitmenler veya aile üyeleri tarafından yapılır) sadece aktivitenin kendisine odaklanılır. Zihinsel engelli 

bireylerin kendilerini organize etmelerine yardımcı olabilmek için onlara yanlız başlarına veya başkaları ile 

birlikte tanıma, seçme ve karar verme fırsatı verecek yapılandırılmış aktiviteler sunmak ve daha sonrasında 

hedefe ulaşmak için atılacak adımları düşünmek önemlidir. Herkesin aktif katılımını sağlayabilmek için kolay 

ama aynı zamanda dikkat çekici ve eğlenceli çalışma araçları yaratmak iyi bir yöntemdir. 

“Serbest zamanlarını organize etmek” demek nasıl teklif yapacağını bilmek, ilgi alanına göre aktivite seçmek, 

seçimlerini başkaları ile paylaşmak, arkadaş edinmenin de bu olduğunu keşfetmek anlamına gelir.  

Bütün bunlar aniden gerçekleşen şeyler değildir, bir eğitim sürecinin sonucudur. 

Bağımsız olmak her şeyi kendi başına yapmak değil, bir kişinin yeterliliklerini başkalarının yeterliliklerine entegre 

edebilmek veya yardım isteyebilmektir. Bu sebeple bir konuda önder dahi olsak, hala başkalarından yardım 

istememizi gerektirecek durumlar oluşacaktır.  

Daha önce arkadaşları ile dışarıya çıkmak için bir organizasyon yapmamış herhangi biri için bunu yapmak nasıl 

zorsa, daha önce arkadaşları ile dışarıya çıkmak için bir organizasyon yapmamış zihinsel engelli bir kişi de bunu 

ilk defa yapmak çok zor olacaktır.  
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İyi bir gazeteci olmanın kurallarını takip ederek aşağıdaki sorulara yanıt vermek zihinsel engelli kişilere yardımcı 

olabilir.  

1. KİM? (Kiminle dışarı çıkmak istiyorum?) 

2. NEREYE? (Nereye gitmek istiyorum?)  

3. NASIL? (Nasıl gideceğim?) 

4. NE ZAMAN? (Ne zaman gitmek istiyorum?)  

 

Genç veya yetişkinlerden oluşan küçük bir grupla aktiviteler organize etmek konusunda bir örnek:1 

 

1) Grup konu ile ilgili önceden alınmış/hazırlanmış malzemelere bakar, tartışır ve karşılaştırır. (gazeteler, 

magazinler, kartvizitler vb.) 

2) Her katılımcı en çok hangi aktiviteyi beğendiğine ve diğerlerine sunmayı istediğine karar verir ve fikrini 

aşağıdaki gibi hazırlanmış bir not kağıdına yazar. 

 

    Serbest Zaman Aktivitesi  

        Öğleden sonra için bir FĠKRĠM var. 

                              TEKLĠFĠM : 

…………………………………………………… gitmek. 

 

Bu Fikri Veren Kişi:…………………………………………………………. 

 

 

3) Eğitmenler aşağıdaki şekilde not kağıtlarının içine konabileceği cepleri olan panolar hazırlar. Her katılımcı 

not kağıdını yaptığı seçime uygun olarak panoların ceplerinden birine koyar. Panonun herkes tarafından 

(okumada sıkıntısı olan kişiler de dahil olmak üzere) kullanılabilir ve anlaşılabilir olan, görsel ve kelime/kısa 

                                            
1
 AIPD (Italian Association of Down Persons Onlus Section of Rome)- “Free Time Agency”  
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cümlelerle hangi aktiviteyi temsil ettiği net şekilde belli olan farklı cepleri olmalıdır (alışveriş, gösteriler 

gibi). 

 

 

Pano örnekleri 

 

 

 

 

 

 

4) Her kategori için teklifler oylanır. 

Mesela bir konsere gitmek ile outdoor etkinliği teklifi el kaldırma yöntemi ile oylanır. Teklif sahiplerine oylama 

öncesi kendi fikirlerini desteklemek için konuşma yapma fırsatı tanınır. Her teklif, kalitesi ve orjinalliği hakkında 

yapılan grup tartışmalarına ve tepkilere açıktır.  Oyundaki her kategori için bir karar verilene kadar oylama 

devam eder.   Bu aşamada eğitmen orjinal teklifi geliştirir ve zamanla herkesin bir seçim yapmasını sağlar. 

 

5) Oylama sonunda kazanan fikrin sahibi olan kişiye aktiviteyi organize etmesi için üzerinde yol gösterici 

maddelerin olduğu bir not kağıdı verilir. 

 

BUGÜN BĠR ORGANĠZASYON YAPACAĞIM 

                

İSMİM:…………………………………………………………………………………………………………………… 

ARKADAŞLARIMLA GİDECEĞİM YER:……………………………………………………………………….. 

NE KADAR PARAM OLMALI: …………………………………… 

AKTİVİTE NEREDE:……………………………………………………………………SAAT KAÇTA………………………………….. 

DÖNÜŞ İÇİN BULUŞMA NOKTASI:…………………………………………………………SAAT KAÇTA …............................. 
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6) Grup tarafından seçilen tüm aktivitelerin organizasyonu/ön hazırlığı yapıldıktan sonra buluşma için son bir 

program yapılır. Program herkesin kullanabilmesi amacı ile basit bir şekilde formüle edilmelidir. 

 

Önemli: Gerçekleştirilecek aktiviteyi hatırlayabilmeleri için her katılımcıya eve giderken hatırlatıcı bir not 

verilmelidir. 

 

Aktiviteleri organize ederken şunlar yardımcı olabilir: 

 

 Konuların anlaşıldığından emin olmak için sık sorulan soruları sorun. 

 Tartışmalar esnasında durup ortaya çıkan bilgileri özetlebileceğiniz panolar kullanın. 

 Bir kişinin hatalı davranışını yeniden şekillendirmek için ve bundan yeni bir şey öğrenmesinin bir yolu olarak 

canlandırma (drama) yöntemini kullanın.   

 Bağımsızlık için önemli araçlar olan telefon, saat, takvim, telefon servisleri, internet, toplu taşıma araçları ve 

taksi kullanımı üzerinde eşzamanlı çalışmalar yapmak için aktiviteleri kullanın. 

Aktiviteler sırasında kolaylaştırıcı araçların oluşturulması/kullanımı diğer bir değişle zihinsel engelli katılımcıların 

becerilerini, ihtiyaçlarını ve zorlandıkları noktaları dikkate almak çok önemlidir.   Araçlar son derece anlaşılabilir 

bir dille (uluslararası kolay okuma kullarına göre), kelimelere, ifadelere, metinlere ve içeriklerine özellikle dikkat 

edilerek (mesela, okuma yazmada güçlük çeken kişilerin bile kullanabilmesini sağlayacak görseller kullanarak) 

yazılmalıdır.  

 

Araç ve Metodların Listesi: 

Daha önce yapılan bir çalıştayda katılımcılara Down sendromlu kişilerle bir serbest zaman aktivitesi geliştirirken 

kullanılabilecek en uygun araçları seçmeleri istendi. Sonuçlara göre en fazla tercih edilen araçtan en az tercih 

edilen araca doğru 1’den 13’e kadar bir sıralama yapıldı. Buna göre Down sendromlu kişiler sırası ile şu araçları 

tercih ettiler. 

  
1) Resimler/fotoğraflar 

2) İnternet araştırması 

3) ICT (bilişim teknolojileri) araçları 

4) Canlandırma / rol yapma 
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5) Grup tartışmaları 

6) Özel bir amaçla hazırlanmış oyunlar veya bilinen bir oyunun amaca göre adaptasyonu  

7) Videolar/sanal veya gerçek ziyaretler 

8) Sunum 

9) Posterler/oyun kartları 

10) İçinde örnekler bulunan bir rehber 

11) Röportajlar 

12) Power point sunum veya çalışma kağıtları  

13) Test 

 

Her bir aktiviteyi geliştirmek için hangi aracın seçileceğine karar vermek Down sendromlu bireyler için oldukça 

zordur. Araçların seçimi, genelde Down sendromlu kişilerin sahip olmadıkları, soyutlama becerisi gerektirir ve 

aktiviteleri, gerçekleştirme aşamalarına nasıl böleceğinizi bildiğinizi varsayar. 

Bu yüzden burada ortaya çıkan ve çalışma grubu tarafından seçilmiş metodlar ve araçlar aktiviteleri geliştirirken 

bağlayıcı olmamalıdır. Bir eğitmen hangi aktivite ile hangi araç ve metodların eşlenmesi gerektiği konusunda 

daha çok bilgi ve tecrübe sahibi olabilir. Burada bahsedilen aktivitelerin eğitmen tarafından seçilmesi değil, 

Down sendromlu kişiler tarafından seçilen aktivitelerin öğrenilmesi için kullanılacak araçların ve metodların 

eğitmenler tarafından seçilmesi gerekliliğidir. 

 

En Çok Oylanan Serbest Zaman Aktiviteleri:  

Proje ortağı ülkelerde çalıştayların sonunda katılımcılar tarafından en çok oylanan 10 tane serbest zaman 

aktivitesi şunlar oldu:  

1. Sinema veya Tiyatroya Gitmek 

2. Restauranta Gitmek 

3. Şehirdeki Spor Stadyumuna Gitmek 

4. Konsere Gitmek 

5. Diskoya Gitmek 

6. Kuaför/Berbere Gitmek 

7. Alışverişe Gitmek 
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8. Pikniğe Gitmek 

9. Klüpte bir Parti Organize Etmek 

10. Öğleden sonra için kafe, pub, dondurmacı gibi bir mekana program organize etmek. 

KOLAY OKUNUR REHBER HAZIRLAMAK 

Geniş kitleler tarafından anlaşılır metinlerin tasarlanması için şu koşullar sağlanmalı ya da öngörülmelidir: 

 

Cümleler için dikkat edilecekler: 

 Basit yapıda cümleler kullanın: Sinemaya gidiyorum gibi. 

 Kısa cümleler tercih edin.  Mümkünse tek veya iki kelime ile söyleyebileceklerinizi karmaşık hale 

getirmeyin. (Mesela “bütün bunların ışığında” yerine “bu nedenle” kullanabilirsiniz) 

 Bir cümleye çok fazla bilgi koymayın. 

 “Kek benim tarafımdan yapıldı” yerine “Keki ben yaptım” cümlesini kullanın 

 Olumlu cümleyi olumsuz cümleye tercih edin. (“Ben kötü değilim” yerine “ben iyiyim”) 

 Mümkün olduğunca geniş zaman kullanın. 

 

Kelimeler için dikkat edilecekler: 

1. Eş anlamlı kelimelerden en anlaşılır ve çok kullanılanı kullanın. Mesela “adele” yerine “kas” yerine 

kullanın. 

2. Yaygın, ortak olarak kullanılan kelimeleri kullanın, temel kelime haznesinden mümkün olduğunca 

çizimler yapın. Çünkü en az sayıda kelime grubu kullanmak iletişim kurma olasılığını garanti eder.  

3. Özel anlamlı kelimeler yerine genel anlamlı kelimeleri tercih edin. Mesela “özel eğitim öğretmeni” 

yerine “öğretmen” yazın. 

4. Kısaltma kullanmayın. Mesela “İK” yerine “insan kaynakları” yazın. 

5. Teknik- uzmanlık terimleri yerine basit kelimeler kullanın. Bu terimleri sadece yerine basit kelimeler 

kullanamayacağınız veya basit kelimelerle anlatamayacağınız zaman kullanmayı tercih edin. Mesela 

“alt ekstremite” yerine “bacak” kelimesini kullanın. 

6. Birşeyi anlatırken aynı doküman içerisinde aynı kelimeyi kullanın. Mesela “Kırmızı araba evin 

önünde durdu. Gece olduğunda otomobil hala oradaydı.” Yerine iki cümledede araba kelimesini 

kullanın. 
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Metin ve formatı için dikkat edilecekler: 

1. Bilgi rastgele bir sıra ile sunmayın. Mantıksal veya kronolojik sıralama anlatılanların takibini 

kolaylaştırır. 

2. Metinleri paragraflara bölün. (Bu Metodoloji Rehberinde olduğu gibi) 

3. Başlıklar, alt başlıklar, renklendirilmiş kelimelerle okuyucuya rehberlik edin. 

4. Bilgiyi sıralamak için numaralandırılmış veya maddelenmiş listeler kullanılmalıdır. 

5. Örnekler ve özetler kullanın. 

6. 12 punto ve daha büyük yazı karakteri kullanın. Italik (eğik) yazılar kullanmayın. 

7. Bilgisayarda bazı yazı fontları daha okunaklıdır. Bunlar tercih edin. (Mesela Arial, Calibri) 

8. Metini ortalamaktansa sola dayamayı tercih edin. 

9. Metnin çeşitli bölümlerinin beyaz bir boşluk (satır aralığı) ile ayrılması sayfayı daha okunaklı yapar 

ve okuyucuya nefes aldırır.  

10. Word’de sunulan çeşitli hazır formları kullanmada aşırıya kaçmadan resmi, net bir stil kullanın. 

Mesela siyah beyaz yazı kullanımının tercih edilmesi gibi. 

11. Asla fazla renk kullanmayın. 

12. Tüm doküman içerisinde aynı tarz grafik kullanın. 

13.  

TOPLANTI BOYUNCA BİR DİĞER ÖNEMLİ KONU DA EĞİTMENİN VE GÖNÜLLÜLERİN TUTUMLARIDIR 

Çalışma boyunca katılımcılarla iletişim kurarken aşağıdaki kriterleri benimsemeleri önemlidir. 

 1. Yetkinlik/Yeterlilik Hissi:  

Bu, motivasyon ve özsaygı/benlik saygısı ile yakından bağlantılıdır. Katılımcının “yapabilir, yetkin” 

hissedebilmesi önemlidir. 

2. Davranışın Ayarlanması ve Kontrol Edilmesi: 

Bu, olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak amacıyla kendini kontrol etmek, dinlemek ve diğerleriyle iş birliği 

yapmak anlamına gelir. 

3. Davranışın Paylaşımı:  

Kişisel ilgilerin değil grubun ortak ilgisinin sürdürülebilmesi için işbirliği, destek, karşılıklı yardım tutumunun 

paylaşılması ve geliştirilmesidir.  
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4. Bireyleşme, Psikolojik Farklılaşma:  

Bu her bir katılımcının bir birey olarak eşsiz olduğunu kabul etmek, onun öğrenmede aktif katılımcı olduğunu, 

diğer katılımcılardan farklı şekilde ve bağımsız bir düşünme kapasitesine sahip olduğunu göz önünde tutmak 

anlamına gelir. 

5. Hedef Arama, Belirleme ve Hedefe Ulaşma:  

Her bir katılımcı için farklı olabilecek önceden belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için etkili yöntemleri 

kararlaştırırken katılımcının bu hedefler üzerinde çalışması teşvik edilir. 

6. Yenilik ve Karmaşa  

Merak, özgünlük ve farklı düşünme cesaretlendirilir. 

7. Değişim Potansiyelinin Farkında Olmak:                                                                                                                                                                  

Asıl amaç katılımcının kendisini, bilgiyi üretme ve işleme yeteneğine sahip aktif bir birey olarak algılamasına 

yardımcı olmaktır. Bunun için katılımcıya mümkün olduğunca değişim potansiyeli ve yeni öğrenme deneyimleri 

farkettirilmelidir.  

 8. İyimserlik:  

Eğer eğitmen iyimser olursa, eğitim de iyimser olur ve mantıken katılımcı da iyimser olur. Eğitmen çalıştığı 

kişinin değişebilme kapasitesine inanmalıdır bu da iyimser bir ruha sahip olmayı gerektirir. 

9. Aidiyat Hissi: 

Sadece küçük bir gruba değil, aynı zamanda belirli bir kültürel çevreye ve sivil topluma ait olma duygusunu 

teşvik edin.  Katılımcı sosyo-kültürel deneyimleri ve geçmiş tecrübeleri ile şekillenir. Eğitmen, genel sosyo-

kültürel gerçeklik ile bireysel katılımcıya uygun olan arasında bağlantı kurmak zorundadır. 

Sonuç olarak, çalışma, aktif katılım ve kendi kaderini belirleme prensiplerine dayandığı için grup ile çalışılırken 

tüm bu 9 kriteri göz önünde bulundurmaya çalışmak gerekir. Her katılımcı farklı becerilere sahip olabileceği için, 

burada sunulan içeriği veya zamanlamayı, her bir katılımcının kendine özgü kapasitesine ve becerilerine göre 

uyarlamak gerekir.  
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METODOLOJİK REHBER İÇİN ÖNERİLEN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇLARI 

DS Leisure projesi yenilikçi araç ve metodlarla, zihinsel engelli kişleri ve destek kişilerini (akraba,eğitmen vb.) 

özbakım ve özyönetim programları içindeki özel içeriklerle  eğitmeye yoğunlaşacaktır.  

Daha özel olarak söylemek gerekirse, aşağıdaki araçları geliştireceğiz: 

 

1- E-learning Portal: 

 

Halihazırda binlerce kullanıcısı olan, açık kaynaklı, iyi bilinen bir e-learning içerik yönetim sistemi Moodle 

tabanlı bir portal yapılacaktır. Eğitimin verimini yükseltmek amacıyla eğitimcilere bir eğitim rehberi seti 

geliştirelecektir. Katılımcıların hem kişilerle iletişime girerek hem de içerikten öğrenebilecekleri şekilde bir 

eğitim materyali hazırlanacaktır. Bunlar forumlar, sınavlar, kendi kendini değerlendirme testleri gibi araçlar 

kullanılarak yapılabilir. Bu eğitim portalına masaüstü bilgisayarlar, tablet veya akıllı telefonlar kullanılarak 

eirişilebilecektir. Her öğrenim amacı için net, iyi tanımlanmış bir öğrenim çıktısı olacaktır. 

E-learning portalına http://dsleisure.eu/learn adresinden ulaşılabilir. 

 

2- Senorya Bazlı Öğrenim: 

Etkileşimli sanal senaryolar veya simülasyonlar tıp alanı dahil pek çok öğretmen ve öğrenci toplulukları 

tarafından muhakeme becerilerini geliştiren verimli bir araç olarak kabul edilir.  Bu gerçeklere dayanarak, DS 

Leisure eğitim için senaryoları etkili bir metod olarak kullanacaktır. Senaryolar öğrenen merkezli bir yaklaşım 

sunar, kritik düşünceyi destekler ve başarısızlığın sonuçlarını gösterir.  

Sonuç olarak, katılımcılar özel bir durumunda ne yapacaklarını bilecek ya da bu duruma karşı kendi tepkisini 

ortaya koyan bir aksiyon alabilecektir. Böylece daha bağımsız, kendine güvenli ve eğitimli olacaktır. 

Projenin arka planında, AUTH’nin de önemli bir role sahip olduğu WAVES (3) projesi kapsamında geliştirilmekte 

olan son teknolojiler ve araçlar kullanılacaktır. 

 

 

 

http://dsleisure.eu/learn
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ARAÇLAR VE TEKNOLOJİLER 

1. OpenLabyrinth 

OpenLabyrinth kullanıcılara similasyonlar, oyunlar, labirentler ve algoritmalar gibi etkileşimli eğitici aktiviteler 

inşa etmelerine izin veren bir çevrimiçi aktivite modelleme sistemidir. Çevrimiçi, yorumlanmaya müsait bir öykü 

gibidir.  Aktiviteyi yönlendirmek için verdiğin kararlara veya seçtiğin yola göre sonuçlar farklılaşır. İyi dizayn 

edilmiş bir aktivite gerçek hayattakine benzeyen gerçek kararlar sayesinde zorlu ve ilgi çekici olmalıdır. Daha 

fazla bilgi için http://openlabyrinth.ca 

 

2. Mobil OpenLabyrinth 

Sanal senaryo vakaları için geliştirme kullanılabilirliğine sahip bir mobil oynatıcı.  

Daha fazla bilgi için: https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer 

 KİLİT YETERLİLİKLER 

Bu bölümde Down sendromlu kişiler, destek kişileri ve eğlence sektörü profesyonelleri tarafından bütünleştirici 

serbest zaman etkinliklerinin uygulanmasıyla ilişkili kilit yeterlilikler ve projeye göre eğitim sonrasında 

katılımcılarda gelişmesi beklenen kritik noktalardan bahsedilmektedir. 

 

A. Kendi kararını vermeyi teşvik etmek  

A.1.1 Sosyalleşme: 

1. Grubu selamlar 

2. Selamlara karşılık verir 

3. Eğitmenler, gönüllüler vb kişiler ile ilişki kurmaya çalışır 

4. Bir kişinin ilişkili olduğu kişilere saygı gösterir 

5. Kendisinden farklı fikirleri olanlara saygı gösterir 

6. Gruptaki diğer kişileri tanır 

7. Grup kurallarına uyar 

8. Çeşitli ortamlara uyarlanmış davranışları benimser 

 

https://openlabyrinth.ca/
http://openlabyrinth.ca/
https://openlabyrinth.ca/
https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer
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A.1.2 Seçim Yapma ve Teklif Etme Becerisi: 

1. Grup için aktiviteler önerir 

2. Karşısındakinin tercih ettiği aktiviteleri dinler ve seçer 

3. Başkalarının tercihlerine uyar (sadece evet veya hayır diye cevaplar) 

4. Teklifleri bağımsız olarak oylar 

5. Yeni aktiviteler araştırır ve teklif eder 

6. Teklifini nasıl hazırlayacağını ve planlayacağını bilir 

7. Teklifini nasıl organize edeceğini bilir 

8. Diğerlerini nasıl dahil edeceğini ve ilgilerini çekeceğini bilir 

B- Çapraz beceriler 

B.1.1 İletişim: 

1. İhtiyaçlarını, isteklerini ve düşüncelerini açıklar 

2. Bunları hem tanıdığın kişilere hem yabancılara açıklar 

3. İstediğini elde etmek için bilgi talep eder 

4. Sorun halinde yardım istemek için bilgi talep eder 

B.1.2. Oryantasyon: 

1. Yönlendirmeleri okur ve takip eder 

2. İşaretleri tanır 

3. Otobüs, taksi ve metro duraklarını tanır 

4. Bilgi ister ve basit ve karmaşık talimatları takip eder 

B.1.3. Sokakta Uygun Davranış: 

1. Trafik işaretlerini bilir ve işaretlere uyar (trafik ışıkları, yaya geçidi…) 

2. Gelen araçlara dikkat eder 

3. Tehlikeleri önlemek için önlem geliştirir 

4. Her zaman kullandığı yol boyunca kendini yönlendirir 
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  B.1.4. Para Kullanımı: 

1. Paranın anlamını ve kullanımını anlar (satınalma gücü, paranın değeri) 

2. Bozuk para ve kağıt paraların farklı adlarını bilir 

3. Bozuk ve kağıt paraları nasıl sayacağını bilir 

4. En yaygın ana ürünlerin değerlerini bilir 

5. Fiyatları okur 

6. İstenilen parayı yanında bulundurur 

7. Ne zaman para üstü alacağını anlar 

8. Para üstünü nasıl kontrol edeceğini bilir 

B.1.5. Hizmetlerin ve Ulaşım Kullanımı 

1. Yaygın olarak kullanılan dükkanları ve hizmetleri bilir ve kullanır 

2. Çeşitli ürünleri alabileceği dükkanları bilir 

3. En çok kullanılan kamu dairelerini bilir ve kullanır (Postahane, bankalar…) 

4. En yaygın eğlence mekanlarını bilir ve kullanır (Sinema, bowling, fast food…) 

5. Ulaşım: Yer ve zamanda oryantasyon becerilerini bilir (Rotalar ve tarifeler)  

6. Özel taşımacılığın kullanımına yönelik becerileri bilir 

B.1.6. Etkinlikle İlgili Davranışlar: 

1. Nasıl bilet alınır bilir 

2. Doğru adres nasıl bulunur bilir 

3. Bir etkinlikte nasıl davranılır bilir (nasıl giyinilir, nasıl bir tavır sergilenir, zamanında gitmenin önemi 

nedir bilir) 
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KİLİT YETERLİLİKLER GÖZLEM KONTROL LİSTELERİ 

DSLeisure programının başında ve sonunda katılımcılar için doldurulmalıdır.  

Ad-Soyad:…………………………………………………………………. 

İlk gözlem tarihi:……………………………………………………… 

İkinci gözlemtarihi:…………………………………………………. 

 

Değerlendirme:  1 HAYIR; 2 YARDIMLA; 3 İSTENDİĞİNDE; 4 EVET 

 

Sosyalleşme: 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Grubu selamlar 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selamlara karşılık verir 1 2 3 4 1 2 3 4 

Eğitmenler, gönüllüler vb kişiler ile ilişki 

kurmaya çalışır 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Bir kişinin ilişkili olduğu kişilere saygı 

gösterir 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kendisinden farklı fikirleri olanlara saygı 

gösterir 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Gruptaki diğer kişileri tanır 1 2 3 4 1 2 3 4 

Grup kurallarına uyar 1 2 3 4 1 2 3 4 

Çeşitli ortamlara uyarlanmış davranışları 

benimser 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Seçim Yapma ve Teklif Etme Becerisi: 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Grup için aktiviteler önerir 1 2 3 4  1 2 3 4 

Karşısındakinin tercih ettiği aktiviteleri 

dinler ve seçer 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Başkalarının tercihlerine uyar (sadece evet 

veya hayır diye cevaplar) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Teklifleri bağımsız olarak oylar 1 2 3 4 1 2 3 4 

Yeni aktiviteler araştırır ve teklif eder 1 2 3 4 1 2 3 4 

Teklifini nasıl hazırlayacağını ve 1 2 3 4 1 2 3 4 
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planlayacağını bilir 

Teklifini nasıl organize edeceğini bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diğerlerini nasıl dahil edeceğini ve ilgilerini 

çekeceğini bilir 

1 2 3 4 1 2 3 4 

İletişim: 

 İlk gözlem  İkinci gözlem 

İhtiyaçlarını, isteklerini ve düşüncelerini 

açıklar 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Bunları hem tanıdığın kişilere hem 

yabancılara açıklar 

1 2 3 4 1 2 3 4 

İstediğini elde etmek için bilgi talep eder 1 2 3 4 1 2 3 4 

Sorun halinde yardım istemek için bilgi 

talep eder 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Oryantasyon 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Yönlendirmeleri okur ve takip eder 1 2 3 4 1 2 3 4 

İşaretleri tanır 1 2 3 4 1 2 3 4 

Otobüs, taksi ve metro duraklarını tanır 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bilgi ister ve basit ve karmaşık talimatları 

takip eder 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Sokakta Uygun Davranış: 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Trafik işaretlerini bilir ve işaretlere 

uyar (trafik ışıkları, yaya geçidi…) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Gelen araçlara dikkat eder 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tehlikeleri önlemek için önlem 

geliştirir 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Her zaman kullandığı yol boyunca 

kendini yönlendirir. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Para Kullanım 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Paranın anlamını ve kullanımını anlar 

(satınalma gücü, paranın değeri) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Bozuk para ve kağıt paraların farklı adlarını 1 2 3 4 1 2 3 4 
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bilir 

Bozuk ve kağıt paraları nasıl sayacağını bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

En yaygın ana ürünlerin değerlerini bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fiyatları okur 1 2 3 4  1 2 3 4 

İstenilen parayı yanında bulundurur 1 2 3 4  1 2 3 4 

Ne zaman para üstü alacağını anlar 1 2 3 4  1 2 3 4 

Para üstünü nasıl kontrol edeceğini bilir 1 2 3 4  1 2 3 4 

Hizmetlerin ve Ulaşımın Kullanımı 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Yaygın olarak kullanılan dükkanları ve 

hizmetleri bilir ve kullanır 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Çeşitli ürünleri alabileceği dükkanları bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

En çok kullanılan kamu dairelerini bilir ve 

kullanır (Postahane, bankalar…) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

En yaygın eğlence mekanlarını bilir ve 

kullanır (Sinema, bowling, fast food…) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Yer ve zamanda oryantasyon becerilerini 

bilir. (Rotalar ve tarifeler)  

1 2 3 4  1 2 3 4 

Özel taşımacılığın kullanımına yönelik 

becerileri bilir 

1 2 3 4  1 2 3 4 

Etkinlikle İlgili Davranışlar: 

 İlk Gözlem  İkinci Gözlem 

Nasıl bilet alınır bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

Doğru adres nasıl bulunur bilir 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bir etkinlikte nasıl davranılır bilir (nasıl 

giyinilir, nasıl bir tavır sergilenir, zamanında 

gitmenin önemi nedir bilir) 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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PROJE ORTAKLARI: 
 

    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.com 

 

 
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/
http://www.downturkiye.com/

