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AÇIKLAMALAR 
ALAN Çocuk GeliĢimive Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI ÖzelEğitimdePlan 

SÜRE   80/50 
 
MODÜLÜN AMACI 

 

Öğrenciye, özel gereksinimi olan bireylere yönelik program, 

bireysel eğitim planı, grup eğitim planı hazırlama ile ilgili bilgi 

ve beceriler kazandırmaktır. 

 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

 
1. Özel eğitim mevzuatına göre özel gereksinimli bireyler için 

kullanılan bireysel eğitim planını açıklayabileceksiniz. 
2. Özel eğitim mevzuatına göre özel gereksinimli bireyler için 

kullanılan grup eğitim planını açıklayabileceksiniz. 

 
 
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 
ORTAMLARIVE 
DONANIMLARI 

Ortam:Sınıf, özel eğitim kurumları, Rehberlik AraĢtırma 
Merkezleri, özel ve kamu kurum ve kuruluĢları, iĢ uğraĢı 
atölyeleri 

 
Donanım:    Kaynak    kitaplar,    bilgisayar,   projeksiyon, 
etkileĢimli tahta, fotoğraflar, afiĢ, broĢür, dergiler, uyarıcı pano, 
tepegöz, asetat, DVD 

 
ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Her bir öğrenme faaliyeti ve modül sonundaki ölçme araçları 
kullanarak kendinizi değerlendirebileceksiniz. 
Ayrıca öğretmen tarafından modül sonunda kazandığınız bilgi 
vebecerileri değerlendirmek amacıyla çeĢitli ölçme ve 
değerlendirme araçları uygulanacaktır. 
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GĠRĠġ 
SevgiliÖğrenci, 

 

Hızla değiĢen ve geliĢen dünyada bu değiĢimin en çok hissedildiği alanların baĢında 

yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin haklarının korunması ve geliĢtirilmesi gelmektedir. Bu 

alanda yapılacak çalıĢmaların baĢında ise özel eğitime muhtaç bireylere fırsat eĢitliğinin 

sağlanması ve Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‟nin 26. Maddesi‟nde de belirtildiği 

gibi “Herkesin eğitim hakkı vardır.” ifadesinin yerinde ve zamanında iĢlevsel hâle gelmesi 

gerekmektedir. Bu yolla yapılan yasal, idari ve eğitsel düzenlemelerle her bireyin mutlu, 

üretken ve topluma faydalı birey hâline gelmesi sağlanmalıdır. 

 

Toplumdaki her birey özel olup farklı geliĢim özelliklerine ve bireysel yeterliliklere 

sahiptir. ÇağdaĢ, demokratik eğitim anlayıĢı bireysel farklılıklara duyarlı olunmasını ve 

bireylerin ihtiyaç duydukları alanlara göre eğitim alması gerektirmektedir. Yetersizliği 

olan bireylerin de özür ve özelliklerine uygun olarak eğitilmeleri yoluyla yetersizliğin 

engele dönüĢmesi önlenebilir. 

 

Bu modül sayesinde yetersizlikten etkilenmiĢ bireylerin eğitimiyle ilgili yasal 

düzenlemeleri öğrenmiĢ olacak, bu bireylerin sosyal, psikolojik ve akademik anlamda 

akranlarıyla bütünleĢmesini ve uyumunu sağlayacak etkinlik ve program yapmayı 

öğrenmiĢ olacaksınız. Özel eğitimin temel ilkelerinin baĢında gelen yetersizlikten 

etkilenmiĢ bireylerin farklılıklarına göre program oluĢturmayı ve bireyin eğitimine onun 

fiziksel ve sosyal çevresinden ayrılmadan baĢlamasının ve devam etirmesinin yollarının 

nasıl bulunacağını kavrayabileceksiniz. Bireyler bu sayede engelleriyle değil 

baĢardıklarıyla anılacaktır. Sizin de bu baĢarılarda payınız olacaktır.  
 
  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde edineceğiniz bilgi ve becerilerle Özel Eğitim Mevzuatı‟na göre 

özel gereksinimli bireyler için kullanılan bireysel eğitim planını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki bir özel eğitim merkezine giderek ya da yakınınızda bulunan özel 

eğitime muhtaç bir çocuğu seçerek bu çocuğun geliĢimsel özelliklerini öğrenip 

bir beceri kontrol listesi hazırlayınız. BEP‟te  yer alacak etkinlikleri, yöntem, 

teknik, araç gereç ve kullanacağınız malzemeleri belirterek bu öğrenci için üç 

aylık bir BEP dosyası hazırlayınız.  Bu planı sınıfta arkadaĢlarınıza sunarak 

paylaĢınız. 

 

1. ÖZEL EĞĠTĠMDE PROGRAM 
 

1.1. Programda Tanım ve Kavramlar 
 

Özel eğitim: Personel eğitimi, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve yöntemleri, özür 

özelliklerine uygun eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak için özel olarak yetiĢtirilmiĢ ortamlarda 

sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir. 

 

Özel Eğitim Programı; özel eğitim gerektiren bireyi özel yöntem, personel ve araç 

gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenme, 

iĢ ve meslek alanlarına, en önemlisi hayata hazırlar. 

 

Özel Eğitim Programı, Genel Eğitim Programı‟ndaki içerikten farklıdır. Olağan 

çocukların kendiliğinden edindikleri becerilerin büyük bir kısmını yetersizlikten etkilenmiĢ 

özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara, yoğun ve sistematik biçimde öğretmek gerekmektedir. 

Örneğin; giyinme, soyunma, yemek yeme becerilerini çocuklar, yetiĢkinleri gözleyerek, 

taklit ederek öğrenirler. Genel eğitimden özel eğitimin ayrıldığı bir diğer nokta ise içeriğin 

düzenleniĢidir. Genel eğitimde içerik, ortalama çevresindeki çocuklar için merkezi 

programlarla belirlenirken özel eğitimde programının içeriğini çocuğun ihtiyaçları belirler. 

 

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‟nin 4. Madde (f) 

bendinde “Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Planı 

geliĢtirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleĢtirerek uygulanması esastır.” denmiĢtir. 

Böylece BEP yasal olarak zorunlu hâle getirmiĢtir. Ardından 2006 yılında yürürlüğe giren 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile özel gereksinimli her çocuk için BEP hazırlanması 

Sekizinci Kısım, Birinci Bölüm, Madde 69‟da „Eğitim Programları‟ baĢlığı altında 

tanımlanmıĢtır.  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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Özel eğitim: Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karĢılamak için 

özel olarak yetiĢtirilmiĢ personel, geliĢtirilmiĢ eğitim programları ve yöntemleri ile onların 

özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitime "özel eğitim" denir. Özel eğitim; 

çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan eğitimdir. Üstün yetenekli 

olanların yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele 

dönüĢtürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hâle getirerek onun toplumla 

kaynaĢmasını ve bağımsız, üretici birey olmasını destekleyecek becerilerle donatılmasıdır. 

 
Özel Eğitim Gerektiren birey: ÇeĢitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim 

yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren birey  

“özel eğitim gerektiren birey” olarak tanımlanmaktadır.  

 

NormalleĢtirme: Hafif düzeyde zihinsel engelliler ile diğer özel eğitim gerektiren 

bireylerin toplumda yetersizliği bulunmayan bireylerin yararlandığı hak ve imkânlardan eĢit 

biçimde ve düzeyde yararlanmasına fırsat yaratacak Ģartların hazırlanması anlamına 

gelmektedir. NormalleĢtirme ilkesi, özel eğitim gerektiren bireyler için gerekli tedbirleri 

alarak bulundukları ortamlardan ayırmadan akranlarıyla birlikte eğitilmelerinde ve 

yaĢamlarını sürdürmelerinde etkili olmuĢ, bu ilkenin uygulanma sürecinde bütünleĢtirme ya 

da kaynaĢtırma gibi kavramlar ortaya çıkmıĢ ve geliĢtirilmiĢtir. 

 

 

Resim 1.1: Özel eğitim alan bir çocuk 

 

BütünleĢtirme; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumun bir üyesi olarak 

kendilerinin ve duygularının farkında olarak yaĢamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Özel 

eğitime ihtiyacı olan bireyler, toplumla bütünleĢtilirlerse toplumsal yaĢam daha da 

zenginleĢecektir. Onların katkısı olmadan toplumsal yaĢam eksik kalacaktır. 

 

1.1.1. Özel Eğitimde Program ve Önemi 
 

Eğitimde fırsat eĢitliği ilkesi, demokratik toplumların temel koĢullarından biridir. 

Yetersizlikten etkilenmiĢ bireylere, bir baĢka deyiĢle özel gereksinimli öğrencilere, özel 

eğitim hizmetleri sunulmaksızın bunu sağlayabilmek mümkün gözükmemektedir.  
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Her çocuk, bir diğerinden farklıdır. Bu farklılıklar çok genel olarak bedensel, biliĢsel 

ve duyuĢsal olarakgruplanabilir. Her çocuk kendine özgü bedensel yapıya ve iĢlevlere, çeĢitli 

alanlarda öğrenme özelliklerine ve hızına, duygusal özelliklere sahiptir. Bu farklılıklar belli 

sınırlar içinde olduğunda öğrenciler genel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. 

Ancak farklılıkların daha büyük boyutlu olduğu çocuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz 

kalmakta ve özel eğitim hizmetleri gerekli olmaktadır. Özel eğitimde program ortalama 

öğrenci özelliklerinden önemli ölçüde farklılaĢan öğrencilere sağlanan, bireysel olarak 

planlanmıĢ ve bireyin bağımsız yaĢama olasılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen 

eğitim hizmetlerinin bütünüdür.  

 

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi özel gereksinimleri olan çocukların 

eğitiminde de onların ileride baĢkalarına bağımlı olmadan yaĢamlarını sürdürmeleri, kendi 

kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleĢmeleri amaçlanmaktadır. Nitekim 

birçok kaynakta yetersizlikten etkilenmiĢ yetiĢkinlerin aile üyesi, iĢçi, öğrenci, boĢ zaman 

etkinliklerine katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaĢlık gibi toplumsal rolleri üstlenebilmeleri 

için tam bağımsızlık kazanmalarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu amaca ulaĢılması, 

bireyin bireysel farklılıkları ile yapabildikleri dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin 

belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarının sunulmasıyla mümkün 

olabilmektedir.  

 

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitim gereksinimleri onların bazı özelliklerine göre 

farklılaĢabilmektedir. Bunlar homojen bir grup olmadığından çeĢitli özelliklerine bağlı 

olarak kendi içlerinde önemli bireysel farklılıklar göstermektedirler. Bu farklılıklar, onların 

toplum yaĢamına hazırlanmalarında gerekli olan birçok beceriyi öğrenmede baĢkalarının 

yardımına daha fazla gereksinim duymalarına yol açabilmektedir. Özellikle normal 

bireylerin kendi baĢlarına ya da çok az yardımla öğrendikleri birçok beceriyi özel 

gereksinimi olan çocuklar kendi baĢlarına öğrenmede ya da az bir yardımla üstesinden 

gelmede güçlük çekebilmektedirler. Dolayısıyla bu bireylerin eğitim gereksinimlerinin 

belirlenebilmesi için çok yönlü ve disiplinler arası bir yaklaĢım doğrultusunda bir eğitim 

programı hazırlamak gerekmektedir. Sonuç olarak özel gereksinimi olan birçok birey 

bağımsız yaĢamaya adaydır. Birçoğu kendi bakımını sağlamaya, ev iĢlerini yapmaya, evlenip 

aile kurmaya, evdeki eĢya ve cihazları kullanmaya, temizliğe, yiyecek hazırlamaya 

gereksinim duymaktadır. Bu yüzden değiĢime ve geliĢmelere ayak uydurabilmeleri için 

eğitim süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli değiĢikliklerin programlarına 

yansıtılması gerekmektedir. 

 

Özel gereksinimi olan bazı bireyler zamanı geldiğinde ailelerinden ayrılarak kendi 

evlerini kurmak durumunda kalacaklardır. Evlerinden ayrılan bu bireyler ise birçok ülkede 

olduğu gibi normal ev, apartman, grup evleri, yatılı kurumlar gibi pek çok ortamda 

yaĢayabilecektir. Dahası yalnız destek yaĢam evlerinde, komĢu desteğiyle, baĢka ailelerin 

yanında yaĢama gibi seçenekleri olabilecektir. Bu nedenlerle bu bireylerin değiĢik 

ortamlarda yaĢamlarını sürdürebilmeleri için hayata ciddi bir Ģekilde hazırlanmaları gerekir. 

Dolayısıyla eğitim programlarındaki en üst amaç, onların bağımsız yaĢam becerilerini 

geliĢtirmek olmalıdır. 
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ĠĢte özel eğitim; verilen eğitimde içerik, içeriğin düzenleniĢi, değerlendirme, öğretim 

yöntemi, kullanılan materyaller yönünden yetersizliği olmayan öğrencilerin devam ettikleri 

okullardan ayrılır. Söz konusu okullarda, önceden hazırlanan standart programlar uygulanır. 

Özel eğitimde ise programlar, özel eğitime ihtiyacı olan biylerin ihtiyaçlarına göre 

düzenlenir. Her birey için BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı (BEP) hazırlanarak uygulanır. 

BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; geliĢim özellikleri, 

eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda, hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan, 

bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim programıdır. 

 

 
ġekil 1.1: Eğitim programı ve ögeleri 

 

1.2. Programın Dayandığı Özel Eğitim Ġlkeleri 
 

Ülkemizde kısa dönemde özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimi ve toplumda 

bütünleĢtirilmeleri konusunda önemli adımlar atılmıĢtır. Anayasa‟nın 42. Maddesi‟nde 

“Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri 

alır.” hükmü yer alır.  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate 

alınarak amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak 

akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. 

 

Özel Eğitimin Temel Ġlkeleri 

 

Millî Eğitim Bakanlığı 573 Sayılı, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname‟nin 3.maddesi b fıkrasında; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri Ģunlardır: 

 

a)Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve 

yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. 
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b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaĢta baĢlanır. 

c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel 

çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. 

d) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz 

sürdürülebilmesi için rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluĢlarla iĢ 

birliği yapılır. 

e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm geliĢim 

alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate 

alınarak BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Planı geliĢtirilir ve eğitim programları 

bireyselleĢtirilerek uygulanır. 

f) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri 

sağlanır. 

g) Özel eğitim politikalarının geliĢtirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel 

eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluĢları ile iĢ 

birliği içinde çalıĢılır. 

ğ) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileĢim ve 

karĢılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak Ģekilde planlanır. 

 

Özel eğitim kurumları, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri 

doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; toplum içindeki rollerini gerçekleĢtiren, 

baĢkalarıyla iyi iliĢkiler kuran, iĢ birliği içinde çalıĢabilen, çevresine uyum sağlayabilen, 

üretici ve mutlu bir vatandaĢ olarak yetiĢmelerini, kendi kendilerine yeterli bir duruma 

gelmeleri için temel yaĢam becerilerini geliĢtirmelerini, uygun eğitim programları ile özel 

yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri, yeterlilikleri 

doğrultusunda üst öğrenime, iĢ ve meslek alanlarına ve yaĢama hazırlanmalarını  amaçlar. 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere çocuğun geliĢimini erken yaĢta özel eğitimle genel 

anlamda destekleyerek toplumda yer ve meslek edinmesini ve istihdamını sağlamak için 

erken tanı ve erken yaĢta eğitim temel taĢı görevi görmektedir. Bireyin ilerideki yaĢamını en 

çok etkileyen ve belirleyen etken ise anne ve babaların desteğidir. Ailelerin katılımı çocuğun 

eğitim ve tedavisinde oldukça önemlidir. Aileler engelli çocuklarının, tıbbi, mesleki, sosyal 

rehabilitasyonu ve eğitimini ihmal etmemelidir. Eğitime en erken yaĢlarda baĢlanması için 

koĢullarını zorlamalıdır. Anne babalar ancak bu yolla gelecekle ilgili kaygılarından 

kurtulabilirler. 

 

1.2.1. Özel Eğitimde Sınıflandırma 
 

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği‟ne (2000 yılı) göre Özel Eğitimde 

Sınıflandırma aĢağıdaki gibi yapılmaktadır:  

 

 (Özgül) Öğrenme Güçlükleri 

 Dil ve KonuĢma Bozuklukları 

 Duygusal ve DavranıĢsal Bozukluk 

 Çoklu Yetersizlik 

 ĠĢitme Kaybı 

 ĠĢitme Güçlüğü  
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 Görme Kaybı 

 Görme Güçlüğü 

 Ortopedik Bozukluklar 

 Diğer Sağlık Sorunları (Süreğen Hastalıklar) 

 Travmatik Beyin Hasarı 

 Otizm 

 GeliĢim Geriliği 

 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 

 Üstün Yetenekli Zekâ ve Üstün Yetenekli Birey 

 Zihinsel Yetersizlik 

 

Resim 1.2: Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan bir öğrenci 

 

Etkinlik 1: 

 

2007 yapımı, yönetmenliğini Aamir Khan, Amole Gupte ve Ram Madhvani'nin 

yaptığı  “HER ÇOCUK ÖZELDĠR” (Taare Zameen Par) adlı filmi izleyerek filmdeki 

çocuğun yaĢı ve geliĢim özelliklerine göre yapması gerekenleri, yapabildiklerini ve 

yapamadıklarını listeleyiniz. Bu listeyi sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1.3. GeliĢim Alanlarına Göre Beceri Kontrol Listeleri 
 

AĢağıda özel gereksinimli olan bireylerin geliĢim basamaklarındaki genel durumunu 

belirlemek amacıyla hazırlanan bir beceri control listesi verilmiĢtir. Bu listeye göre 

öğrencinin geliĢim basamakları ölçülerek hangi ihtiyaçlara gereksinimi olduğu 

belirlenmektedir. Daha sonra bu bilgiler doğrultusunda Bireysel Eğitim Programı 

hazırlanmaktadır. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/2007
https://tr.wikipedia.org/wiki/Aamir_Khan
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amole_Gupte&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram_Madhvani&action=edit&redlink=1
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ÖZEL EĞĠTĠME MUHTAÇ BĠREYLER ĠÇĠN 

PERFORMANSBELĠRLEME FORMU 

 

Adı 
SOYA

DI 

T.C.Kimlik No. Doğum Tarihi 

   
 

BĠLĠġSEL BECERĠLERE HAZIRLIK DEĞERLENDĠRMELER 

Algı ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Göz teması kurar.         
2.Görsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.         

3.İşitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakar.         

EĢleme ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Nesneleri renklerine göre eşleştirir.         
2.Adı söylenen nesnin resmini gösterir.         

3.Dinletilen sesi, en uygun resimle eşleştirir.         

Yönerge ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Tek eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.         
2.İki eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.         

3.Ü ç ve daha fazla eylem bildiren yönergeyi yerine getirir.         

Nesne Bulma ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Saklanmış nesneyi bulur.         
Boyama ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Sınırlı alanları boyar.         
2.Şekilleri rastgele boyar.         

Oyun Oynama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Oyun oynarken sıra alır.         
2.Oyun içindeki sorumluluğunu yerine getirir.         

Taklit Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Hareketi taklit eder.         
2.Sesleri taklit eder.         

KarĢıtlık 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Nesneleri karşıt olma durumuna göre ayırt eder.         
Renkler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Ana renkleri tanır.         
2.Ara renkleri tanır.         

Yazı Araç Gereçleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Yazı araç gereçlerini kullanır.         
 

ÖZBAKIM 
BECERĠLER

Ġ 

DEĞERLENDĠRMELER 

KiĢisel Bakım ve Temizlik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Ellerini yıkar.         
2.Yüzünü yıkar.         

3.Ellerini kurular.         

4.Yüzünü kurular.         
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5.Burnunu mendille temizler.         

6.Ayağını yıkar.         

7.Ayağını kurular.         

8.Saçını yıkar.         

9.Saçını kurular.         

10.Saçını tarar.         

11.Banyo yapar.         

12.Dişlerini fırçalar.         

13.Tırnağını keser.         

14.Sakal tıraşı olur.         

15.Kulak temizliği yapar.         

16. Ped değiştirir.         

17. Tuvalet ihtiyacını giderir.         

Giysileri Çıkarma ve Giyinme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Şapka çıkarır.         

2.Bere çıkarır.         

3.Eldiven çıkarır.         

4.Atkı çıkarır.         

5.Çorap çıkarır.         

6.Etek çıkarır.         

7.Pantolon çıkarır.         

8.Külotlu çorap çıkarır.         

9.Ayakkabı çıkarır.         

10.Ceket çıkarır.         

11.Kazak çıkarır.         

12.Gömlek çıkarır.         

13.Şapka giyer.         

14.Bere giyer.         

14.Boynuna atkı sarar.         

15.Çorap giyer.         

16.Etek giyer.         

17.Pantolon giyer.         

18.Külotlu çorap giyer.         

19.Eldiven giyer.         

20.Kazak giyer.         

21.Gömlek giyer.         

22.Ceket giyer.         

23.Ayakkabı giyer.         

24.Çıtçıt açar.         

25.Fermuar açar.         

26.Düğme açar.         

27.Kemer çıkarır.         

28.Çıtçıt kapatır.         

29.Fermuar kapatır.         
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30.Düğme ilikler.         

31.Kemer takar.         

Yemek Yeme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Kaşık ve çatal kullanarak yemek yer.         

  
GÜNLÜK YAġAM BECERĠLERĠ DEĞERLENDĠRMELER 

ÇeĢitli Araç Gereçleri Kullanma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Saç kurutma makinesi kullanır.         
2.Telefon kullanır.         

3.Çalar saat kurar.         

4.Asansör kullanır.         

5.Bilgisayar kullanır.         

Ev Temizliği ve Düzeni 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Perde açar.         
2.Perde kapatır.         

3.Pencere açar.         

4.Pencere kapatır.         

5.Kapı açar.         

6.Kapı kapatır.         

7.Çöp toplar.         

8.Masa siler.         

9.Yer siler.         

10.Toz alır.         

11.Yer süpürür.         

12.Cam siler.         

13.Dolap düzeltir.         

14.Lavabo temizler.         

15.Buzdolabı temizler.         

16.Elektrik süpürgesi kullanır.         

17.Elektrik süpürgesini temizler.         

18.Yatak düzeltir.         

19.Nevresim takar.         

Giysilerin Bakımı 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Giysi katlar.         

2.Giysi fırçalar.         

3.Elde çamaşır yıkar.         

4.Çamaşır makinesinde çamaşır yıkar.         

5.Çamaşır asar.         

6.Ütü yapar.         

7.İğneye iplik geçirir.         

8.Düğme diker.         

9.Örgü örer.         

10.Ayakkabı boyar.         

11.Mutfakta alınması gereken güvenlik önlemlerini açıklar.         
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Muffak Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Kibrit yakar.         

2.Çakmak kullanır.         

3.Şişe kapağını açacak ile açar.         

4.Ocak kullanır.         

5.Fırın kullanır.         

6.Mikser kullanır.         

7.Buzdolabı kullanır.         

8.Tost makinesi kullanır.         

9.Ekmeğe yumuşak gıda maddeleri sürer.         

10.Yiyecek doğrar.         

11.Yiyecek dilimler.         

12.Yiyecek rendeler.         

13.Bıçakla yiyecek soyar.         

14.Yiyecek haşlar.         

15.Salata yapar.         

16.Sandviç hazırlar.         

17.Tost yapar.         

18.Hazır çorba pişirir.         

19.Tavada yumurta pişirir.         

20.Domates sosu hazırlar.         

21.Makarna pişirir.         

22.Pilav pişirir.         

23.Sebze kızartır.         

24.Toz içecek hazırlar.         

25.Ayran yapar.         

26.Süt ısıtır.         

27.Çay demler.         

28.Yemek masasını hazırlar.         

29.Yemek masası toplar.         

30.Çay servisi yapar.         

31.Elde bulaşık yıkar.         

32.Bulaşık makinesinde bulaşık yıkar.         

 

TOPLUMSAL YAġAM BECERĠLERĠ DEĞERLENDĠRMELER 

ĠletiĢim Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Günlük işlerin gerektirdiği farklı durumlara uygun söz kalıplarını 
kullanır. 

 

kullanır. 

        
2. Gerektiğinde reddetme davranıĢı gösterir.         

3. KarĢısındaki kiĢilerin ifade ettiği duygulara uygun tepki 

verir. 
        

4. ĠletiĢimde bulunduğu kiĢilere karĢı hoĢgörülü ve anlayıĢlı 

olmaya çalıĢır. 

 

 dikkat eder. 

        

5. Bilgi almak için sorular sorar.         

6.Serbest zamanını ilgileri doğrultusunda değerlendirir.         

Toplum YaĢamındaki Kurallar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sinema, tiyatro gibi yerlerde uyulması gereken kurallara 

uyar. 
        



 

13 

2. Lokantada uyulması gereken kurallara uyar.         

3. AlıĢveriĢ yapılan yerlerde uyulması gereken kurallara 

uyar. 
        

4. Toplu taĢıma araçlarında uyulması gereken kurallara uyar.         

5. Okul servisinde uyulması gereken kurallara uyar.         

Yolculuk Yapma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Gezi çantası hazırlar.         
2. Gezi öncesi evde alınması gereken önlemleri belirtir.         

Meslekleri Tanıyalım 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. BaĢlıca meslekleri tanır.         

Bilinçli Tüketicilik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Para yerine geçen belgeleri kullanıldığı yerlere göre tanır.         
2. Aylık kiĢisel bütçe hazırlar.         

3. Tasarruf yapmanın yararlarını açıklar.         

4. Otomatik vezne makinesinden (ATM) para çeker.         

5. Fatura yatırır.         

6. AlıĢveriĢ yapılan yerleri ayırt eder.         

7. AlıĢveriĢ yapar.         

8. Tüketici haklarını açıklar.         

 

DĠL KONUġMA VE ALTERNATĠF ĠLETĠġĠM 

BECERĠLERĠ 

DEĞERLENDĠRMELER 

Alıcı Dil Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sesin yönünü bulur.         
2. Sesin kaynağını bulur.         

3. Adı söylendiğinde bakar.         

4. KonuĢana dikkatini yönelttiğini jest, mimik ve hareketlerle 

gösterir. 
        

5. Farklı resimler arasından ismi söylenen nesneyi gösterir.         

6. Resim üstünde istenen nesneyi gösterir.         

7. Tek basamaklı basit sözel yönergeleri yerine getirir.         

8.Ġki ve üç basamaklı sözel yönergeleri yerine getirir.         

9. Sözel olmayan yönergeleri yerine getirir.         

10. Nesnelerle yapılan büyük kas davranıĢlarını taklit eder.         

11. Nesne kullanılmaksızın gerçekleĢtirilen büyük kas 

davranıĢlarını taklit eder. 
        

12. Küçük kaslarla gerçekleĢtirilen davranıĢları taklit eder.         

13. Yüz hareketlerini taklit eder.         

14. Motor hareketlerde sıra alır.         

15. Oyun zamanında sıra alır.         

16. Kendi sesini kullanarak sıra alır.         

17.Kurallı oyunları sürdürebilmek için sıra alır.         

Ġfade Edici Dil Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Tek heceli sözcükleri taklit eder.         
2.Ġki ve daha fazla heceden oluĢan sözcükleri taklit eder.         

3. Jest ve iĢaretlere gereksinimlerini ifade eder.         

4.Ġsim bildiren sözcükler kullanır.         

5. Olumsuzluk bildiren sözcükler kullanır.         
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6.Eylem bildiren sözcükler kullanır.         

7.Tekrar bildiren sözcükler kullanır.         

8. Yer bildiren sözcükler kullanır.         

9. Tek sözcük kullanarak gereksinimlerini ifade eder.         

10.ĠletiĢim baĢlatır.         

11.ĠletiĢim sürdürür.         

12.Ġki sözcüklü cümlecikler kullanarak gereksinimlerini ifade 

eder. 

        

13.Üç / daha fazla sözcük içeren cümleler kullanarak 

gereksinimlerini ifade eder. 

        

14. Gördüğü ve yaĢadığı olaylarla ilgili bilgi verir.         

15. Bilgi ister.         

16. Nesneleri reddeder.         

17. Hizmeti reddeder.         

18. Bilgiyi reddeder.         

19. Görsellerle desteklenen olayları anlatır.         

20. Bedenine ait özellikleri belirtir.         

21. Bir gününü basit ifadelerle anlatır.         

22. Sahiplik bildiren sözcükleri cümle içinde kullanır.         

23. Sözcük türlerini kullanır.         

24.Çoğul eklerini cümle içinde kullanır.         

25. Basit bir olayı baĢından sonuna kadar izler.         

26. Dinlediği öyküyü anlatır.         

27. Dinlediği eksik cümleyi tamamlar.         

28. Yarım bırakılan öykünün sonucunu tahmin eder.         

29. Grup içi oyunlarda rol alır.         

30. Bir konu hakkında istenen süre kadar konuĢur.         

31. Dinlediği öyküyü canlandırır.         

32. EĢyalarını baĢkalarıyla paylaĢır.         

33. Günlük yaĢamda nezaket kurallarına uygun konuĢur.         

Alternatif ĠletiĢim Becerileri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.ĠĢaretlerden/nesnelerden yararlanarak ihtiyacı olan nesneyi 

ifade eder. 

        

2. Görsellerden yararlanarak ihtiyaçlarını ifade eder.         

 

PSĠKOMOTOR BECERĠLER DEĞERLENDĠRMELER 

Büyük Kasları GeliĢtirici ÇalıĢmalar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Oturma davranıĢı edinir.         
2. Emekleyerek yer değiĢtirir.         

3. Elleriyle iterek nesnelerin yerlerini değiĢtirir.         

4. Nesneleri kaldırır.         

5. Nesneleri taĢır.         

6. Ayakta durma davranıĢı edinir.         

7. Denge tahtasında ayakta durur.         

8. Yürüme davranıĢı edinir.         

9.Ġki ayağını kullanarak zıplar.         

10. Merdiven çıkar.         
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11. Belirli bir yere kadar koĢar.         

Küçük Kasları GeliĢtirici ÇalıĢmalar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Parmaklarıyla küçük nesneyi takip eder.         
2. Parmaklarıyla dokunarak küçük nesneleri hareket ettirir.         

3. Nesneleri takar, çıkarır.         

4. Delikli yüzeylere uygun gereçleri takar, çıkarır.         

5. Nesneleri üst üste dizer.         

6. Yoğurma maddelerini kullanarak ürün elde eder.         

7.Ġpe malzeme dizer.         

8. Kâğıt buruĢturur.         

9. Kâğıt yırtar.         

10. Kâğıt katlar.         

11. Kâğıt keser.         

12.Çivi çakar.         

13. Duran nesneye sopayla vurur.         

14. Hareket eden nesneye sopayla vurur.         

15. Makaraya ip sarar.         

16. Topu belirli hedefe fırlatır.         

17. Hareket hâlindeki nesneleri tutar.         

18. Nesne renk iliĢkisi kurar.         

19. Sınırlı alanları boyar.         

 
 

SOSYAL HAYAT DEĞERLENDĠRMELER 

Sınıfımızı Tanıyalım 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sınıfını ve sınıfında bulunan araç gereçleri tanır.         
2. Sınıfta uyulması gereken kuralları belirtir.         

Sağlıklı YaĢam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Vücut sistemlerini tanır.         
2. Duyu organlarını tanır.         

3. Vücudumuzda yer alan iç organları tanır.         

4. Başlıca besin maddelerini tanır.         

5. Sağlıklı beslenme yollarını belirtir.         

6. Kaza türlerini tanır.         

7. Kazalardan korunma yollarını açıklar.         

8. Hastalanınca yapılması gerekenleri belirtir.         

9. Sağlık kurumlarını tanır.         
10. Sağlık kurumlarındaki görevlileri tanır.         

Yılın Bölümleri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Yılın bölümlerini tanır.         
2. Mevsimlerdeki değişiklikleri açıklar.         

3. Günün özelliklerini belirtir.         

Dünyamız ve Gökyüzü 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Dünya’mızı tanır.         
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2. Güneş’i tanır.         

3. Ay’ı tanır.         

4. Yıldız’ları tanır.         

5. Havada olan doğa olaylarını belirtir.         

6.Karada olan doğa olaylarını belirtir.         

Çevredeki Varlıklar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Çevresindeki canlı ve cansız varlıkları tanır.         
2. Canlıların ortak özelliklerini belirtir.         

ĠletiĢim 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.İletişim araçlarını tanır.         
2.İletişim yerlerini belirtir.         

Atatürk ve Bayrağımız 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Atatürk’ü tanır.         
2. Türk bayrağını tanır.         

3.İstiklâl Marşı’nın anlamını bilir.         

Önemli Günler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Ulusal bayramlarımızı tanır.         
2. Dinî bayramlarımızı bilir.         
3. Belirli gün ve hafta kutlamalarının farkında olur.         

Yurdumuzu Tanıyalım 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Yerleşim birimlerini tanır.         
2. Yerleşim birimlerini yönetenleri tanır.         

3. Türkiye’nin harita üzerindeki yerini gösterir.         

4. Haritada bulunduğu ilin yerini gösterir.         

5. Planlı ve düzenli çalışmayı alışkanlık hâline getirir.         

 

TÜRKÇE DEĞERLENDĠRMELER 

Algı ÇalıĢmaları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sözel yönergelere uyar.         
2. Sözcükleri doğru kullanır.         

3. Görsel uyaran verildiğinde tepki verir.         
4.İşitsel uyaran verildiğinde tepki verir.         

Ġlk Okuma Yazmaya Hazırlık 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu 
sağlar. 

        
2. El-göz koordinasyonu sağlar.         

3. El, parmak çalışmalarında kas kuvveti ve koordinasyonunu 
geliştirici taklitler  yapar. 

        

4. Yazıda kullanılan araç gereçleri tanır.         

5. Yazı araç gereçlerini kullanır.         

6. Yazı araç gereçlerini temiz ve düzenli kullanmaya özen gösterir.         
7.Temel çizgiler çizer.         

Ses-Hece-Kelime Cümle 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Sesleri ayırt eder.         
2. Seslerden heceler oluşturur.         

3.Hecelerden kelime oluşturur.         
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4.Kelimelerden cümle oluşturur.         

Okuma-Yazma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Kuralına uygun cümle okur.         
2.Kuralına uygun cümle yazar.         

3.Etkili okuma kurallarını belirtir.         

4.Etkili okuma kurallarına uyar.         
5.Kendi ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazar.         

Dinleme ve Ġzleme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Dinlediği ya da okuduğu masal ve öyküyle ilgili sorulara cevap 
verir. 

        
2.Dinlediği ya da okuduğu bir metni anlatır.         
Dil Bilgisi 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Noktalama işaretlerini kullanır.         

M A T E M A T Ġ K DEĞERLENDĠRMELER 

Nesneler Arası ĠliĢkiler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Nesneleri az ve çok olma durumuna göre ayırt eder.         
2.Nesneleri çokluklarına göre sıralar.         

3.Nesneleri büyük ve küçük olma durumuna göre ayırt eder.         

4.Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar.         

5.Nesneleri uzun ve kısa olma durumuna göre ayırt eder.         

6.Nesneleri uzunluklarına göre sıralar.         

7.Nesneleri kalın ve ince olma durumuna göre ayırt eder.         

8.Nesneleri kalınlıklarına göre sıralar.         

9.Nesneleri, bir nesnenin içinde ve dışında olma durumuna göre 
ayırt eder. 

        

10.Nesneleri,birnesnenin üzerinde ve altında olma durumuna gore 
ayırt eder. 

        

11.Nesneleri,bir nesnenin uzağında ve yakınında olma durumuna 
göre ayırt eder. 

        

12.Nesneleri,bir nesnenin önünde ve arkasında olma durumuna 
göre ayırt eder. 

        

13.Nesneleri,bir nesnenin sağında, solunda ve arasında olma 
durumuna göre ayırt eder. 

        

14.Nesneleri boş ve dolu olma durumuna göre ayırt eder.         

15.Nesneleri yüksekte ve alçakta olma durumuna göre ayırt eder.         

16.Nesneleri ağır ve hafif olma durumuna göre ayırt eder.         
17.Nesneleri ağırlıklarına göre sıralar.         

Ritmik Sayma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Birer ritmik sayar.         
2. Beşer ritmik sayar.         

3. Onar ritmik sayar.         

4.İkişer ritmik sayar.         

5.Üçer ritmik sayar.         
6. Dörder ritmik sayar.         

 

Doğal Sayılar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 doğal sayılarını kavrar.         
2. Rakamları yazar.         

3.“0” doğal sayısını kavrar.          

4.İki basamaklı doğal sayıları kavrar.         
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5.Üç basamaklı doğal sayıları kavrar.         

6. Dört basamaklı doğal sayıları kavrar.         

7. Beş, altı ve daha fazla basamaklı sayıları kavrar.         

8. Sayı doğrusunu kavrar.         

9. Doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkisini ayırt 
eder. 

        
10.Tek ve çift doğal sayıları ayırt eder.         

11. Sıra bildiren sayıları kavrar.         
12. Romen rakamlarını kavrar.         

Toplama ĠĢlemi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.         
2. Doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.         
3. Toplama işlemini kullanarak problem çözer.         

Çıkarma ĠĢlemi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi 
yapar. 

        
2. Doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.         
3.Çıkarma işlemini kullanarak problem çözer.         

Çarpım Tablosu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1.Çarpım tablosunu ezbere bilir.         
Çarpma ĠĢlemi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.         
2. Doğal sayılarla eldeli çarpma işlemi yapar.         
3.Çarpma işlemini kullanarak problem çözer.         

Bölme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.         

2. Doğal sayılarla kalanlı bölme işlemi yapar.         

3. Bölme işlemini kullanarak problem çözer.         

4. Dört işlemi kullanarak problem çözer.         

5. Hesap makinesi kullanarak işlem yapar.         

Küme 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Küme ve özelliklerini ayırt eder.         
2. Kümeler arasındaki ilişkileri ayırt eder.         

3. Kümeler arasındaki denklik ilişkisini ayırt eder.         
4. Kümeler arasındaki eşitlik ilişkisini ayırt eder.         

Ölçüler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Vücut organları yardımıyla ölçüm yapar.         
2. Metre ve cetvel kullanarak ölçüm yapar.         

3. Kütle ölçülerini kullanarak ölçüm yapar.         

4. Saati okur.         
5. Parayı tanır.         

Geometrik ġekiller 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Geometrik şekilleri ayırt eder.         
2. Karenin özelliklerini belirtir.         

3. Dikdörtgenin özelliklerini belirtir.         

4.Üçgenin özelliklerini belirtir.         
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5. Dairenin özelliklerini belirtir.         

6. Geometrik şekilleri çizer.         
7. Geometrik şekillerin çevresini hesaplar.         

Örüntü OluĢturma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri tamamlar.         

 

1.4. BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı 
 

1.4.1. Tanım 
 

BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı özel gereksinimli bireyin geliĢimi veya ona 

uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında (öz bakım, akademik beceriler, 

sosyal beceriler, iletiĢim vb.) eğitsel gereksinimlerini karĢılamak üzere uygun eğitim 

ortamlarından (okul, özel eğitim okulu, özel sınıf, meslekî eğitim merkezi, vb,) ve destek 

hizmetlerden (kaynak oda, sınıf içi yardım, dil ve konuĢma terapisi, fiziksel rehabilitasyon 

vb.) en üst düzeyde yararlanmasını ön gören yazılı dokümandır. Bu doküman aile, öğretmen 

ve ilgili uzmanların iĢ birliği ile planlanır ve bireyin ailesinin onayı ile uygulanır. 

 

BEP (BĠREYSEL EĞĠTĠM PROGRAMI) 

 

 Özel eğitim gerektiren birey için geliĢtirilmiĢ ve ailesi tarafından onaylanmıĢ bu 

program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda 

hazırlanmıĢtır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini 

içerir. 

 Özel eğitim gerektiren öğrencinin, normal sınıf düzeyinde belirlenmiĢ 

beklentilerinden farklı olarak belirlenen bir süre içinde öğrenme beklentilerinin, 

ihtiyaçlarının, ilgilerinin ve performansının bir özetidir.  

 Normal okul programındaki değiĢiklikleri ve uyarlamaları içeren ve her özel 

eğitim gerektiren öğrenci için hazırlanan yazılı bir plandır.  

 Özel eğitim programı, genel eğitim programındaki içerikten -nelerin 

öğretileceği- yönünden farklı olmalıdır. Bu plan, okul personeli ve destek 

hizmetleri veren kiĢilerin birlikte geliĢtirdikleri, uygulandıkları ve geliĢmeleri 

izledikleri bir plandır.  

 Gerektiğinde düzeltilebilen ve değiĢtirilebilen esnek bir çalıĢma programıdır. 
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Bep Nedir 

Her bir engelli çocuk için yazılı olarak, 

Bireyin bağlı olduğu eğitim kurumunda 
oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş 
olan 

Engelli çocukların, 

Öğretmenlerin, ana babaların , 

Özel gereksinimlerini karşılamak için 
oluşturulan özel eğitim programlarıdır.

 

ġekil 1.2: BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programı 

 

1.4.2.BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı (BEP)‟nınYararları 

 
 Öğrenci açısından; öğrencinin engelinden kaynaklanan farklı gereksinimlerin 

neler olduğu belirlenir ve sağlanacak özel eğitim hizmetleriyle öğrencinin bilgi 

ve beceri eksiklerinin nasıl giderileceği açıklığa kavuĢturulur. BEP sürecinde 

öğrenmeyi daha anlamlı hâle getirecek teknikleri öğrenmiĢ öğretmenlerin 

katılımı sağlanarak çocuğun eğitiminde becerilerin geliĢtirilmesi ve öğretimde 

farklı düzenlemelerin yapılması sağlanır.  

 Anne-baba açısından; ebeveynle okul personeli arasında iletiĢim aracı görevi 

görür ve çocuğun gereksinimleri, ona nelerin sağlanabileceği ve karĢılaĢılacak 

sonuçların neler olabileceği konusunda her iki tarafa da eĢit söz hakkı sağlar.  

 

Ebeveynlerle okul arasındaki görüĢ farklılıklarının çözümlenmesi konusunda önemli 

yarar sağlamaktadır.  

 

 Öğretmen açısından; öğretmenin çocuğun hedeflenen amaçlar doğrultusunda 

ilerlemesine, belirlemede değerlendirme aracı olarak iĢlev görmesine olanak 

sağlar.  

Sınıf ortamı, sınıf dıĢından danıĢmanlarla ve diğer disiplinlerden gelen kiĢilerle 

paylaĢılarak sınıf öğretmenin alternatifler geliĢtirmesini sağlar. Öğretmeninin 

günlük ders planı hazırlamasına yardımcı olur.  
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 Toplum açısından; geliĢmiĢ toplumlarda engelli çocuklara, normal çocuklara 

verilen hakların verilmesi sağlanmıĢtır. Engelli çocukların karĢılaĢtıkları 

problemlerin çok yönlü bir yapıya sahip oldukları, eğitim gereksinimleriyle bu 

gereksinimlerin karĢılanma düzeyleri arasında uçurum olduğu fark edilmiĢtir.  

 

1.4.3. BEP‟ in ĠĢlevleri  
 

 BEP toplantıları, aile ve okul personeli arasındaki iletiĢim aracıdır. Öğrencinin 

gereksinimleri, nelerin sağlanabileceği ve karĢılaĢılabilecek durumların neler 

olabileceği konusunda her iki tarafa da eĢit söz hakkı sağlar. 

 BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve iliĢkili destek 

hizmetlerinin öğrenciye sunulacağına iliĢkin yazılı bir taahhüttür. 

 BEP ailenin, okulun ve iliĢkili tüm birimlerin çalıĢmalarını ve bunların 

öğrenciye katkılarını izleme ve değerlendirme aracıdır. 

 

Etkinlik 2:  

 

AyĢe 5 yaĢında bir çocuktur. YerleĢtirildiği ana sınıfında oyun, yemek, uyku 

saatlerinde akranları ile benzer düzeyde iĢlevde bulunurken kavram ve ünite saatlerinde 

akranlarından düĢük düzeyde performans göstermektedir. Bu saatlerde AyĢe yere yatmakta, 

ağlamakta, bu etkinliklere katılmamak için problem davranıĢlar sergilemektedir. 

 

AyĢe'nin nasıl bir eğitime tabii tutulmasi gerekir? Sınıfta görüĢlerinizi arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

 Kimlerin BEP‟e ihtiyacı vardır? 

 

 Aynı yaĢ grubundaki çocuklara sağlanan eğitim olanaklarından 

yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, 

 Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak 

etkileyen bireylerin, gereksinimlerinin karĢılanması için özel düzenlenmiĢ 

destek eğitime dolayısıyla BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı‟na ihtiyacı 

var demektir. 

 

BEP, grup hedefleri doğrultusunda bireyin bireysel hedeflerinin olması ve bu 

hedeflere nasıl ulaĢılacağının belirlenmesidir baĢka bir deyiĢle okula devam eden her çocuk 

için hedef aynı olsa da tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır ancak özel eğitim 

gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi  gerekir. 

 

BEP birey için eğitsel bir yol haritasıdır. BEP‟in amacı, öğrencilere en üst düzeyde 

yararlanabilecekleri eğitim fırsatları sunmaktır. 
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1.4.4. BEP‟in Özellikleri 
 

 BEP bir ekip iĢidir: Yönetmelikler BEP sürecinde önemli kararların 

alınmasında anne-baba ve uzmanlardan oluĢacak bir ekibin olmasını gerekli 

görür. 

 BEP bir iletiĢim becerisidir: BEP‟ in baĢarılı bir Ģekilde uygulanmasında 

iletiĢim becerilerinin önemi büyüktür. ĠletiĢimde açıklık, netlik, ve iyi iletim 

teknikleri çok önemlidir. 

 BEP karar verme sürecidir: BEP sürecinde çocuğun yaĢamında anlamlı 

etkiler yapacak kararlar alınmaktadır. Karar verilirken karar verilecek durumun 

yapısı çok önemlidir. Alınan kararlar da değerlendirme, yerleĢtirme, öğretim 

planı ve program değerlendirme aĢamaları mutlaka uygulanmalıdır. 

 BEP bir danıĢmanlık hizmetidir: Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler normal 

sınıflarda eğitim görmeye baĢladıklarından beri öğretmenler ve diğer 

öğrencilere; Psikolojik DanıĢman ve diğer uzmanlara daha çok ihtiyaç 

duyulmaya baĢlanmıĢtır.   

 GeniĢ bir içeriğe sahiptir: Birçok akademik ve geliĢim alanını içerir. Aynı 

zamanda programın kim tarafından, ne zaman, nasıl uygulanacağını da 

kapsamaktadır.  

 Belirgindir: Açık bir dil kullanılır. Gözlenebilir ve ölçülebilir terimler 

kullanılır. 

 Sıralıdır: BEP hazırlanıĢı bakımından bir sıra takip ettiği gibi içerik 

bakımından da bir sıra takip eder. Yani bundan sonra konulacak amaçlar içeriğe 

bakılarak belirlenir.  

 Gerçekçi ve uygundur: Çocuğun performansına bakılır ve buna göre amaç 

konulur. Bu yüzden gerçekçidir ve çocuğa uygundur. 

 AnlaĢılırdır: Yazılanlar yoruma yer vermeden ifade edildiği gibi aynı zamanda 

doküman sıralı olduğu için anlaĢılması kolaydır. 

 Ortak geliĢtirilir: Birden fazla insan görev alır. Çocuğun ihtiyacına göre 

gerekli uzmanlar BEP‟i ortak geliĢtirir. 

 

BEP öğrencinin, öğretmenin ve ailenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanır. 

Öğrenci bir bütün olarak ele alınır. BEP öğrenciyi biliĢsel, fiziksel, sosyal, duygusal tüm 

yönleriyle geliĢimini bir bütün olarak ele alıp değerlendirmeye tabi tutar. 

 

BEP öğrencinin sadece bir alandaki geliĢmiĢlik veya geri kalmıĢlık düzeyine bakılarak 

hazırlanmaz. Öğrencinin ilgi, yetenek, baĢarı, gösterdiği performans ve psikososyal, kültürel 

geliĢmiĢlik düzeyleri göz önünde tutularak hazırlanıp uygulanır. 

 

BEP öğrenci, öğretmen, aile ve toplum amaçlıdır çünkü BEP her öğrencinin eğitim 

öğretim hakkı olduğu ilkesinden yola çıkarak hem öğrenci, öğretmen, aile hem de toplumun 

geliĢimine katkıda bulunmak için hazırlanıp uygulanmaktadır.  

 

  



 

23 

1.4.5. BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı Hazırlama AĢamaları  
 

 Eğer birey ilk defa Rehberlik AraĢtırma Merkezi‟ne (RAM)  yönlendiriliyorsa: 

 Okul öncesi çağındaki öğrenciler için Okul öncesi Eğitsel Değerlendirme 

isteği formu,  

 Ġlköğretim çağındaki öğrenciler için Ġlköğretim Eğitsel Değerlendirme 

Ġsteği Formu, 

 Orta öğretim çağındaki öğrenciler için Ortaöğretim Eğitsel 

Değerlendirme Ġsteği Formlarından ilgili olanları doldurularak okul, il 

merkezinde ise direk olarak resmî yazıĢmalarla Rehberlik AraĢtırma 

Merkezi‟ne (RAM); eğer ilçe merkezinde ise ilçe Milî Eğitim 

Müdürlükleri kanalı ile evraklar Rehberlik AraĢtırma Merkezi‟ne(RAM) 

yollanmalıdır. 

Bu belgelere ek olarak eğer bireye destek eğitim de aldırılmak isteniyor ise hastaneden 

alınacak Özürlü Sağlık Kurulu Raporu‟ nun da eklenmesi gerekmektedir. Eğer bireyin 

devam eden kaynaĢtırma raporu veya dâhilinde devam eden destek eğitimi var ise bu tip 

öğrenciler için doldurulacak tek bir evrak bulunmaktadır: Bireysel GeliĢim Raporu. Bu 

raporun doldurulabilmesi için BEP‟in hazırlanmıĢ ve gerekli toplantıların yapılmıĢ olması 

gerekmektidir. 

 

 BEP süreci yedi temel aĢamadan oluĢur:  

 

 BireyselleĢtirilmiĢ eğitim programını hazırlayacak ekibin oluĢturulması,  

 Çocuğun eğitsel performans (iĢlevde bulunma) düzeyinin belirlenmesi, 

 Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin 

belirlenmesi, 

 BireyselleĢtirilmiĢ öğretim programının hazırlanması, 

 Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi, 

 Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, 

 BEP'in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların 

belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine 

karar verilmesi gerekir. 

 

 BEP Hazırlamak Ġçin BeĢ AĢama Gereklidir: 

 

 Değerlendirme öncesi çalıĢmalar 

 Değerlendirme 

 YerleĢtirme 

 Program geliĢtirme 

 BEP'in izlenmesi ve değerlendirilmesi 

 

 Değerlendirme öncesi: 

o Gönderme sürecinin düzenlenmesi, 

o Ailenin haberdar edilmesi ve onayının alınması, 

  

file:///F:/Bireysel%20GELİŞİM%20RAPORU.doc
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o Ekipteki kiĢilerin bilgilendirilmesi, 

o Çocuğun değerlendirileceği alanların belirlenmesi, 

o Değerlendirme için gerekli ölçümlerin zaman çizelgesine 

bağlanması, 

o Toplantı zamanlarının belirlenmesi gerekir. 

 

 Değerlendirme: Özel gereksinimli öğrencinin performans düzeyini 

belirlemek üzere yapılan bir dizi ölçmeyi içerir. Değerlendirmenin 

yapılması için standart testler, ölçüt bağımlı testler, doğal gözlemler, 

anne-baba, öğretmenle görüĢme gibi teknikler izlenir. Bu tekniklere; 

önceki aĢamada belirlenen geliĢim alanları, çocuğun özrünün eğitsel 

performansa olası etkileri, yaĢı, yaĢadığı çevre, bu çevrede kullanılan dil 

gibi faktörler dikkate alınarak karar verilir. Gerekli ölçmeler yapıldıktan 

sonra elde edilen veriler yorumlanır. 

 YerleĢtirme: Bu evrede, değerlendirme evresinde ulaĢılan sonuçlara 

bağlı olarak çocuğun yerleĢtirileceği eğitim ortamına, gereksinim duyulan 

destek hizmetlere ve bunların sürelerine, zamanına ve kim tarafından 

yürütüleceğine karar verilir. 

 Program geliĢtirme: Bu evre iki temel aĢamadan oluĢmaktadır: 

Birincisi, programın hazırlanmasıdır. Değerlendirme aĢamasında elde 

edilen verilere dayalı olarak -ki bu veriler öğrencinin performans 

düzeyini gösterir- öğrencinin bir yıl sonunda kazanacağı uzun, kısa 

dönemli amaçlara; kullanılacak öğretim yöntemlerine ve materyallere 

karar verilir. Bunlar öğrencinin programına yazılır. Ġkinci aĢama ise 

hazırlanan programın uygulanmasıdır. 

 BEP 'nin izlenmesi ve değerlendirilmesi: Bu evrede, öğrencinin 

bireyselleĢtirilmiĢ eğitim programında yer alan amaçlara ulaĢılıp 

ulaĢılmadığını ve alınan kararların doğru olup olmadığını belirlemek 

gerekirse değiĢiklikler yapmak için program izlenir ve değerlendirilir. 

 Sınıf öğretmeni, öğrenciyi akademik becerilerle ilgili değerlendirip bu 

konuda gereksinimleri, amaçları ve yöntemleri önerir. Okul rehber 

öğretmeni davranıĢ sorunlarını belirleyebilir. Özel eğitim öğretmeni 

programın hem belli bölümlerinin uygulanmasından hem de programın 

izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olabilir. 
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BASAMAKLAR SÜREÇ SONUÇLAR 

TARAMA Öğrencilerin gözlenmesi, test 

puanlarının gözden geçirilmesi 

ve öğretimde değiĢikliklerin 

yapılması 

Öğrencinin geliĢim alanlarındaki 

problemlere bağlı olarak potansiyel 

engel durumuna sahip olduğu belirlenir. 

BAġVURU Problemlere çözüm getirme 

uğraĢıları sonucunda okul daha 

fazla bilgiye ihtiyacı olduğuna 

karar verir.  

Öğrencinin özel eğitime gereksinimi 

olup olmadığını belirlemek için 

değerlendirmeye gönderilir.  

BEP 

değerlendirme 

planın 

hazırlanması 

Problemlere çözüm getirme 

uğraĢları sonucunda okul daha 

fazla bilgiye ihtiyacı olduğuna 

karar verir.  

Değerlendirme için gerekli iĢlemler, 

personel ve zaman belirlenir. Aileden 

izin alınır.  

Uygulama, 

puanlama ve 

yorumlama 

Değerlendirme yapacak üyeler 

öğrenciyi test eder, sınıfta gözler 

ve görüĢmeler yapar.  

Kullanılan uygun formal ve informal 

değerlendirme araçlarının sonuçları elde 

edilir.  

Sonuçların rapor 

edilmesi 

Değerlendirme sonuçları 

birleĢtirilir, tartıĢılır ve 

öğrencinin yeterlilik ve 

yetersizlik alanları belirlenir.  

Değerlendirme verileri yorumlanır ve 

öğrencinin ebeveynleri ve diğer ekip 

üyeleriyle tartıĢılır.  

Özel eğitim için 

uygunluğuna 

karar verme 

Test verileri ve diğer bilgiler 

uygun ölçütlerle karĢılaĢtırılır. 

Akademik ve sosyal davranıĢlar 

için toplantılar yapılır.  

Ekip üyeleri değerlendirme verilerine ve 

öğrencinin ihtiyaçlarına göre özel eğitim 

hizmetleri almaya karar verir.  

BEP desenleme Ekip üyeleri öğrencinin öncelikli 

gereksinimlerini belirler ve 

öğretim planı geliĢtirir.  

Ekip öğrencinin var olan performansını, 

uzun ve kısa dönemli amaçlarını belirler 

ve uygun bir ortama yerleĢtirir.  

BEP için ailenin 

izninin alınması 

Ebeveyn BEP hazırlanmasına ve 

değerlendirilmesine katılır.  

Öğrencinin ailesi, özel eğitim kurumuna 

yerleĢtirmede de dâhil BEP‟in tüm 

maddeleriyle hem fikir olduklarını 

belirtir.  

Tablo 1.1: BEP hazırlama aĢamaları 
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 BEP HAZIRLAMA  

 

Bu süreçte izlenecek temel adımlar Ģunlardır: 

 

 Vak‟a inceleme özeti 

 Çok yönlü değerlendirme; 

o Özrün değerlendirilmesi, 

o Yetersizliğin değerlendirilmesidir. 

 

 Kaba değerlendirme araçları:  

 GörüĢmeler ( öğretmen, aile, çocuğa bakan kiĢi, öğrenci ), 

 Gözlem ( yapılandırılmıĢ, yapılandırılmamıĢ ), 

 Kontrol listeleridir. 

 

 Özrün iĢlevsel betimi: 

 Eğitsel iĢlevde bulunma düzeyi, 

 Özrün iĢlevsel betimidir. 

 

 Öneriler: 

 Eğitsel öneriler, 

 YerleĢtirmeye yönelik öneriler Ģeklindedir. 

 

Bu kısım Rehberlik ve AraĢtırma Merkezi tarafından yapılır ve raporolarak okula 

gönderilir. 

 

RAM‟ dan gelen rapor doğrultusunda okul, BEP geliĢtirme biriminin izleyeceği 

adımlar ġunlardır: 

 

 Tüm Hizmet Planı: 

 Gereksinim özeti çıkarılması, 

 Eğitsel gereksinimlerin öncelik sırasına konması, 

 Uzun ve kısa dönemli amaçların yazılması, 

 Uzun ve kısa dönemli amaçların sıraya konması, 

 Bireysel Uygulama Planı‟nın oluĢturulması,  

 Özel Eğitim Destek Hizmet Planı‟nın oluĢturulması, 

 BEP Komite toplantısı yapılması gerekir. 

 

Yapılan bu iĢlemler her özel eğitim öğrencisi için ayrı olarak tutulur ve BEP dosyası 

içinde saklanır. Bu adımlaran sonra ilgili öğretmenler BEP birimde alınan kararlar 

doğrultusunda her ders için BEP‟larını hazırlamalıdır. Hazırlanan planın genel olarak yıllık 

plandan farkı bulunmamaktadır. 
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1.4.6. BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı (BEP) Hazırlarken Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar 
 

 BEP geliĢtirme birimi üyeleri BEP‟in amaç ve hedeflerini gerçekleĢtirmek 

için; 

 

 Öğrencinin yapabildiklerine odaklanılmalıdır. 

 Sürekli iletiĢim içinde olunmalı, iĢ birliği içinde çalıĢmaya önem 

verilmelidir.  

 Ders planları, bireyin BEP‟inde yer alan amaç ve hedefleri yansıtmalıdır. 

 Öğretim yöntemleri çeĢitlilik oluĢturmalıdır. 

 Ġzleme ve değerlendirme çalıĢmaları planlı olarak yapılmalıdır. 

 Destek hizmetler yöneltme raporunda belirtildiği Ģekilde verilmelidir. 

 Öğrencinin toplum içindeki ortamlara katılımını sağlamak amacıyla 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

 BireyselleĢtirme; bir grubun değil, bireyin eğitim gereksinmelerini, 

bugünü ya da gelecekte onun bağımsızyaĢamını kolaylaĢtıracak Ģekilde 

dikkate almaktır.  

 

 BEP ne değildir? 

 

 Yalnızca öğretmeni ilgilendiren bir çalıĢma programı değildir. 

 Sınıfta problem olarak görülen öğrenciden kurtulma aracı değildir. 

 Öğrencinin yalnız akademik performansıyla ilgilenen bir kayıt tablosu 

değildir. 

 Bireyi etiketleyen bir karar dosyası değildir. 

 Öğretmene ve aileye ek yükler getiren bir ekonomi programı değildir. 

 Öğrenciye yapabildiklerinin üzerinde verilen ev ödevi ya da bir çalıĢma 

programı değildir.  

 

 Ayrıca hazırlanacak olan BEP teki becerilerin seçiminde öncelikli olarak: 

 

 Öğrenci için iĢlevsel olan ve sık kullanılan beceriler, 

 ÇeĢitli ortamlarda gerçekleĢtirilen beceriler, 

 Gözleyerek öğrenebileceği beceriler, 

 Kendine güveninin artırmasını sağlayacak beceriler, 

 Ön koĢul özelliği olan beceriler tercih edilmelidir. 

 

 Etkili BEP için öneriler:  

 

 Çocuğa odaklanın! Karar verme sürecini paylaĢın!  

 Sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyin!  

 Tüm üyeler i çin rahat, çekici ve kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam 

hazırlayın!  

  



 

28 

 Herkesin bakıĢ açısına ve görüĢüne değer verin! 

 Çocuğun geleceği ile ilgili iyimser ve olumlu yaklaĢımlarda bulunun! 

 Bireyi ve aileyi sürece katın! 

 Kullanımı kolay bir format geliĢtirin! 

 BEP yazarken BEP‟in uygul anmasında görev alacakların mutlaka sürece 

katılmıĢ olmalarına özen gösterin!  

 BEP yazımında açık ve anlaĢılır bir dil, kısa ve öz ifadeler kullanın!  

 Yapılabilecekler konusunda gerçekçi olun!  

 Tüm toplantılarda kayıt (yazılı kayıt, teyp kaydı vb.) tutun! 

 BEP‟in bir ekip iĢi olduğunu unutmayın!  

 Tüm formları saklayabileceğiniz ve bilgileri kaydedebileceğiniz bir BEP 

dosyası oluĢturun! 

 

Özet olarak; BEP hazırlamak için yapılması gerekenler önce kontrol listeleri 

kullanılarak öğrencinin performansının belirlenmesi, performansına göre uzun dönem 

amaçların oluĢturulması, bu amaçların kısa dönemli amaçlara bölünmesi  ve kısa dönem 

amaçlarında, öğretimsel amaçlarının belirlenmesi sonra da bu söz konusu becerilerin  BEP 

formuna  ve becerilerin nasıl öğretileceğinin BireyselleĢtirilmiĢ Öğretim Programı formuna 

kaydedilmesi diyebiliriz. 

 

 BEP GeliĢtirme Birimi 

 

BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı‟nı GeliĢtirme Birimi hazırlar. 

Bu birim; özel eğitim ve kaynaĢtırma uygulaması yapılan okullarda BEP‟ in 

geliĢtirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi amacıyla oluĢturulur. 

 

BEP'in geliĢtirilmesi için öğrenciyi farklı alanlarda değerlendirecek, onun normal, özel 

ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacak kararları alacak bir ekip 

oluĢturulmalıdır. Bu ekipte, okul yöneticisi, özel eğitim öğretmeni sınıf öğretmeni, okul 

psikoloğu veya rehber öğretmeni, ihtiyaca göre dil ve konuĢma terapisti, odyolog, fizik 

tedavi uzmanı, sosyal çalıĢmacı, tıp ve sağlık personeli gibi farklı uzmanlar bulunur.  

 

BEP ekibinin anahtar üyesi öğrencinin ailesidir.Ailenin onayı olmadan BEP 

çalıĢmaları baĢlatılamamaktadır. BEP toplantılarına duruma göre öğrencinin kendisi de 

katılabilir. 
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ġekil 1.3: BEP GeliĢtirme birimi 

 

 BEP GeliĢtirme Birimi; 

 

 Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının 

baĢkanlığında, 

 Özel eğitim görevi verilen öğretmen,  

 Aile,  

 Özeleğitim gerektiren öğrenci, 

 Rehber öğretmen, psikolojik danıĢman, 

 Eğitim programlarıhazırlamakla görevli öğretmen, 

 Özel eğitimgerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan 

programın içeriğine uygun brans öğretmeni, 

 Gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme ekibinden görevli bir 

kiĢiden oluĢur.  

 

 Tüm hizmet planı 

 

Tüm hizmet planı, BEP‟in bireysel öğretim planlarını da kapsayacak Ģekilde 

hazırlanmasıdır.  
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Tüm Hizmet Planının; 

 

Birinci kısmı; BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim, 

 

Ġkinci kısmı; BireyselleĢtirilmiĢ Öğretim Planı‟ndan oluĢur. 

 

 Tüm Hizmet Planlarının Hazırlanması 

Tüm hizmet planı; özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci için hazırlanan 

BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programı‟nın yer verildiği bir formdur. Bu 

amaç için farklı Ģekillerde hazırlanmıĢ formlar kullanılmaktadır. 

 

 Tüm Hizmet Planları‟nda yer alan öğeler 

o Kimlik Bilgileri: BEP hazırlanan öğrencinin ve ailesinin; yaĢ, 

cinsiyet, özür, adres ve telefon numaraları gibi kısa bilgilerin 

bulunduğu bölümdür. 

o Tıbbi Bilgiler: Burada öğrencinin sağlık durumuna, ilaç kullanıp 

kullanmadığına, kullanıyorsa hangi ilacı ne sıklıkta ve ne Ģekilde 

kullandığına, ne gibi önlemler alınması gerektiğine dair bilgiler yer 

almadır. 

o Düzenlemeler ve Hizmetler: Bu bölümde öğrenci için söz konusu 

olan yerleĢtirme türü, eğitsel düzenlemeler ve gerekli destek 

hizmetler ve bu hizmetlerin baĢlama ve bitiĢ tarihleri yer alır. 

o Performans Düzeyi: Öğrencinin tüm program alanlarına iliĢkin 

çok kısa biçimde performans düzeyinin açıklandığı bölümdür.  

o Ġlerleme Raporu: Her program alanının ayrıntılı olarak ele 

alındığı bu bölümde, öğrencinin o alandaki performans düzeyi, 

uzun dönemli amaçlar, değerlendirme yöntemleri, kısa dönemli 

amaçlar, bu amaçların gerçekleĢip gerçekleĢmediğini belirlemek 

üzere hazırlanmıĢ ilerleme rapor tablosu ve yorumlar yer 

almaktadır.  

 

 Bep dosyasında olması gereken formlar: 

 

 Aile GörüĢme Formu 

 Kaba Değerlendirme Aracı (Beceri Kontrol Listesi) 

 Eğitsel Performans 
 Tüm Hizmet Planı (Uzun Dönemli Amaç( UDA), Kısa Dönemli 
Amaçlar( KDA ) 
 Öğretimsel Amaçlar (ÖA-değerlendirme-izleme) 

 Özel Eğitim Destek Hizmetler( YerleĢtirme ve Öneriler ) 

 

AĢağıda örnek bir BEP dosyası verilmiĢtir. 
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BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PLANI DOSYA ÖRNEĞĠ 

 

T.C. 

………… Valiliği 

………………    ĠLKÖĞRETĠM OKULU 

BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROGRAMI DOSYASI 
 

 
 

 

  

Cep 
Telefonu 

ĠĢ Telefonu Adresi Adı 
Soyadı 

Birim 
BaĢkanı 

Diğer 
KiĢi 

Baba 

Anne 

Ev Telefonu Ev 
Adresi 

Numarası Cinsiyeti 

FOTOĞRAF YaĢı Adı 
Soyadı 

ÖĞRENCĠNĠN 
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YerleĢtirme 
Raporu 

Ġzleme / 
Yeniden 
Değerlendirme 

Yöneltme 
Raporu 

Gönderme 
Raporu 

Açıklama Nereden 
Geldiği 

Tarih 

BEP GELĠġTĠRME BĠRĠMĠNE ULAġAN BĠLGĠLER 
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Eğitim Programları Hazırlamakla 
Görevlendirilen Öğretmen 

Eğitsel tanılama, izleme ve 
değerlendirme ekibi temsilcisi 
( gerektiğinde ) 

Rehber Öğretmen-Psikolojik 
DanıĢman 

Gezerek Özel Eğitim Görevi 
Verilen Öğretmen 

Sınıf Öğretmeni  

Aile 

Özel Eğitim Gerektiren Birey 

Birim BaĢkanı 

ADI SOYADI GÖREVĠ / KONUMU 

BEP GELĠġTĠRME BĠRĠMĠ ÜYELERĠ 
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……………………. ĠLKÖĞRETĠM OKULU 
 

Bu BEP’in GeliĢtirildiği BEP Toplantısı 
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TÜM HĠZMET PLANI          Tarih: 
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ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ-

KONTROL LĠSTESĠ 
Evet Hayır 

1. Sese tepki veriyor mu? 

  

2. Ġsmi söylendiğinde tepki verir mi?  

  

3. Etkinlik sırasında sıra alır mı? 

  

4. Jest-mimikleri taklit eder mi? 

  

5. Dikkatini konuĢana yöneltir ve 

konuĢanı dinler mi? 
  

6. Ġstenilen nesneyi gösterir mi? 

  

7. Tek eylem bildiren yönergeleri yerine 

getirir mi? 
  

8. Ġki ve daha fazla eylem bildiren 

yönergeleri yerine getirir mi?  
  

9. Yer bildiren yönergelere tepki verir 

mi? 
  

10. Niteleme bildiren yönergelere tepki 

verir mi? 
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OKUL VE TOPLUM BECERĠLERĠ-

KONTROL LĠSTESĠ 
Evet Hayır 

1. Kendini tanıtır mı? 

  

2. Üstüne baĢına dikkat ediyor mu?  

  

3. Uygun Ģekilde konuĢur mu?  ( baĢ dik, normal ses 

tonu, eli ağıza kapatmadan ) 
  

4. YaĢıtlarıyla jest-mimik ile iletiĢim de bulunur mu? 

  

5. Ġlgisini ifade eder mi? 

  

6. ArkadaĢları ile selamlaĢır mı? 

  

7. EĢyalarını arkadaĢları ile paylaĢır mı? 

  

8. ArkadaĢlarından bir Ģey ödünç alır mı? 

  

9. ArkadaĢlarından yardım alır mı? 

  

10. ArkadaĢlarının haklarına saygı gösteriyor mu? 

  

11. ArkadaĢlarının duygularını fark eder mi? 
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YAZMA-KONTROL LĠSTESĠ Evet Hayır 

1. Kalemi doğru tutabiliyor mu? 

  

2. Yardımsız karalama yapabiliyor mu? 

  

3. Basit Ģekilleri yardımsız boyayabiliyor mu? 

  

4. Basit geometrik Ģekilleri çizebiliyor mu? 

  

5. Basit Ģekillerin üzerinden yardımsız geçebiliyor 

mu? 
  

6. Harflere bakarak yardımsız çizebiliyor mu? 

  

7. Basit kelimeleri bakarak kopya edebiliyor mu? 

  

8. Söylenen kelime ya da cümleleri yazabiliyor mu? 

  

9. Bir baĢkasına not veya mektup yazabiliyor mu? 
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KABA DEĞERLENDĠRME FORMLARI 
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Performans Düzeyi 

Uygulanan Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: 

A.           AKADEMĠK BECERĠLER 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler:   

Ġhtiyaçlar: ;  

B.            ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ: 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler: 

Ġhtiyaçlar:   

C.            SOSYAL YAġAM BECERĠLERĠ 

Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:   

Ġhtiyaçlar:  

D.             MOTOR BECERĠLER 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler:  

Ġhtiyaçlar:   

E.               OYUN VE SANAT ETKĠNLĠKLERĠ 

Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:  

Ġhtiyaçlar: 

F.                GÜNLÜK YAġAM BECERĠLERĠ: 

Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:  

Ġhtiyaçlar:  

G.             SOSYAL BECERĠLER 

Bulunduğu var olan seviye:   

Yetenekler/beceriler:  

Ġhtiyaçlar:  

H.               DAVRANIġ PROBLEMLERĠ 
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BĠLĠġSEL BECERĠLERDE ĠġLEVDE 

BULUNMA DÜZEYĠ 
  

TÜRKÇE DERSĠNDE ( OKUMA- YAZMA) 

ĠġLEVDE BULUNMA DÜZEYĠ 

- Sırada oturma kurallarına 

uygun Ģekilde oturur. 

- Kalem tutar. 

- Temel çizgi çalıĢmalarını 

yapar. 

- Ġki heceden oluĢan kelimeleri 

bakarak yazar. 

MATEMATĠK DERSĠNDE ĠġLEVDE 

BULUNMA DÜZEYĠ 

- 1‟erli ritmik 20‟ ye kadar 

sayar. 

- 1 ile 9 arasındaki rakamları 

okur ve yazar. 

- Kare-daire Ģekillerini gösterir 

söyler. 

- Büyük- küçük kavramlarını 

sorulduğunda söyler. 

- Az-çok kavramlarını 

sorulduğunda söyler. 

HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠNDE ĠġLEVDE 

BULUNMA DÜZEYĠ 

- Sınıf arkadaĢlarını ve 

öğretmenini tanır. 

- Sınıf ve okul kurallarına uyar. 

- Aile bireylerini tanıtır. 

BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠNDE ĠġLEVDE 

BULUNMA DÜZEYĠ 

- Sıraya girer. 

- Sırasını bekler. 

- Gösterilen basit hareketleri 

yapar. 

- Serbest Ģekilde koĢar. 

RESĠM DERSĠNDE ĠġLEVDE BULUNMA 

DÜZEYĠ 

- Renkleri ayırt eder. 

- Araç gereçlerin kullanımına 

özen gösterir. 

- TaĢırmadan bir alanı boyar. 

MÜZĠK DERSĠNDE ĠġLEVDE BULUNMA 

DÜZEYĠ 

- Sesleri ayırt eder. 

- Gösterilen varlığın sesini 

taklit eder. 

ÇALIġMA DAVRANIġLARINDA 

ĠġLEVDE BULUNMA DÜZEYĠ   

- Öğretmen konuĢurken kısa 

süreli dinler. 
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EK 1: BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROGRAMI( BEP ) FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:     Sınıf:  
 

BEP Hazırlama Tarihi:     BEP Birimi Üyeleri: 
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ÖĞRETĠMSEL AMAÇLAR YÖNTEM VE 

TEKNĠKLER 

KULLANILACAK 

MATERYAL VE 

KAYNAKLAR 

MATEMATĠK ÖĞRETĠMSEL AMAÇLAR   

10‟arlı 50‟ ye kadar sayar. D.Ö.Y Abaküs 

10‟arlı 100‟ e kadar sayar. D.Ö.Y Abaküs  

1‟ erli 50‟ ye kadar sayar. D.Ö.Y Abaküs, çubuk, 

boncuk 

1‟ erli 100‟ e kadar sayar. D.Ö.Y Abaküs, çubuk, 

boncuk 

10-15 arasındaki sayıları okur ve yazar. D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası  

10-20 arasındaki sayıları okur ve yazar. D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası  

Üçgen Ģeklini gösterir-söyler- çizer. D.Ö.Y Resimli kart defter, 

kalem, sınıf tahtası  

Dikdörtgen Ģeklini gösterir-söyler. D.Ö.Y Resimli kart, defter, 

kalem, sınıf tahtası 

Toplama iĢlemi için gereken ( +) ve (=) 

iĢaretleri okur yazar 

D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası 

Kendisine söylenen toplama iĢlemini yazar, 

okur, çözer 

D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası  

10‟dan geriye doğru sayar. D.Ö.Y Abaküs 

20‟ den geriye doğru sayar. D.Ö.Y Abaküs 

Çıkarma iĢlemi için gereken (-) iĢaretleri 

okur, yazar. 

D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası 

Kendisine söylenen çıkarma iĢlemini yazar, 

okur, çözer. 

D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası  

Çıkarma iĢlemi yapması gereken problemleri 

çözer.  

D.Ö.Y Defter, kalem, sınıf 

tahtası, ders kitabı  
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YILLLIK-AYLIK-HAFTALIK ĠLERLEME / DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

 

  



 

45 

EK 1: BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROGRAMI (BEP) FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  

 

Doğum Tarihi:   Sınıf: 

     

BEP Hazırlama Tarihi:     BEP Birimi Üyeleri: 

 

 

- Öğrencinin Ģu anki performans düzeyi: Elini yüzünü yıkar. Yemek yerken kaĢık 

kullanır. Bardaktan su içer. Göz kontağı kurar. Adı söylendiğinde bakar. Sesleri taklit 

edebilir. Sesleri ayırt edebilir. DeğiĢiklikleri problem çıkarmadan kabul eder. KiĢilere 

uygun davranıĢlar sergiler. Serbest Ģekilde yürür. Top yuvarlar. Kalem tutar. Rastgele 

karalama yapar. Sesleri ayırt eder. Gösterilen varlığın sesini taklit eder. 

Uzun 

Dönemli 

Amaçlar 

Kısa Dönemli 

Hedefler ve 

Ölçütler 

BaĢlama-BitiĢ 

Tarihleri 

Sorumlu KiĢi 

1. Tek eylem bildiren 

yönergeleri yerine 

getirir. 
 

 

 

 

 

2. Resimli kartlarda 

gösterilen nesneleri 

ayırt eder. 
 

a)Adı söylendiğinde 

bakar. 

b) “Otur.” komutunu 

yardımla yapar. 

c) “Otur.” komutunu 

öğretmen kontrolünde 

yapar. 

d) “Otur.” denildiğinde 

oturur. 

 

a) Gösterilen nesnenin 

adını söyler. 

b) Adı söylenen nesneyi 

gösterir. 

c) Resimli karttaki  nesne 

nesneyi gösterir/söyler. 

d) Ġki resim arasında adı 

söylenen resmi 

gösterir/söyler. 

e) Dört veya daha fazla 

resim arasında adı 

söylenen resmi 

gösterir/söyler. 

f)KarıĢık verilen resimli 

kartlardaki nesneleri 

gösterir/söyler. 
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ÖĞRETĠMSEL 

AMAÇLAR 

YÖNTEM VE 

TEKNĠKLER 

KULLANILACAK 

MATERYAL VE 

KAYNAKLAR 

BĠLĠġSEL GELĠġĠM 

ÖĞRETĠMSEL 

AMAÇLAR  

Model Olma, Taklit 

Etme, Doğrudan 

Öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

Adı söylendiğinde bakar. Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

“Otur.” komutunu yardımla 

yapar. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

“Otur.” komutunu öğretmen 

kontrolünde yapar. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

“Otur.” denildiğinde oturur. Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

Öğretmen kontrolünde 

sırasına oturur. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

Öğretmen kontrolünde 10-15 

sn. sırasında oturur. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

“Sırana otur.” komutuyla 

sırasına oturur. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

Sırasında istenilen süre kadar 

oturur. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Masa, sıra, sandalye 

 

Gösterilen nesnenin adını 

söyler. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 

Adı söylenen nesneyi gösterir. Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 
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Resimli karttaki nesne 

/nesneleri gösterir/söyler. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 

Ġki resim arasında adı 

söylenen resmi 

gösterir/söyler. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 

Dört veya daha fazla resim 

arasında adı söylenen resmi 

gösterir/söyler. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 

KarıĢık verilen resimli 

kartlardaki nesneleri 

gösterir/söyler. 

Model olma,taklit 

etme, doğrudan 

öğretim 

Nesne kartları 

Gereksinimlerini basit 

ifadelerle söyler. 

Model olma, tekrar 

etme, taklit etme 

Defter, kalem, makas, 

yapıĢtırıcı vb. 
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YILLLIK-AYLIK-HAFTALIK ĠLERLEME/DEĞERLENDĠRME RAPORU 

 

BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Planı çerçevesinde yapılan öğretimlerin sonucunda ilerlemeleri 

özetleyiniz. 
TARĠH : 

BELĠRLENEN 

AMAÇLAR 
AMAÇLARA ULAġILDI 

MI? 
YORUMLAR 

   

Yukarıda ilerleme raporu öğrencinin eğitim durumunu, gerçekleĢtirdiği amaçları tam 

olarak yansıtmaktadır. 
Dolduran kiĢi:                                                                         Ġmza 

 

 

  



 

49 

1.4.7. BEP‟de Kullanılan Yöntem ve Teknikler 
 

Öğrenme; öğrenci geliĢimini amaçlayan, öğrenmenin baĢlatılması, sürdürülmesi ve 

gerçekleĢtirilmesi için düzenlenen planlı etkinliklerden oluĢan bir süreçtir. Özel Eğitim‟de en 

sık kullanılan yöntemler aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1.4.7.1. ÖğrenmeYöntemleri 

 
 Geleneksel yöntem 

 Açık anlatım yöntemi 

 BasamaklandırılmıĢ yöntem 

 YanlıĢsız öğretim yöntemleri 

 

 Geleneksel Yöntem 

 

Bu öğretim sürecinde belirlenen amaç, öğrenciye değil öğretmene ait amaçtır. 

Amaçlar, öğrencinin performansına göre değil; programda ön görülen Ģekilde ele 

alınmaktadır. Öğretmenler, programların, ders kitaplarının ve dergilerin belirlediklerini amaç 

olarak almaktadır. Öğretme-öğrenme sürecinde yeterli pekiĢtirmeye yer verilmediği 

gözlenmektedir. Öğrencinin adım adım pekiĢtirilmesi olanaksızdır. Verilen pekiĢtirmeler 

öğrenciden çok sınıfa yöneliktir ve süreklilik görülmemektedir. Geri dönüt olayı da sistemli 

bir Ģekilde verilmemektedir. Öğretmenler, daha çok sözel ipuçlarına yer vermektedirler. Ġki 

boyutlu ve üç boyutlu araçlardan yeterince ve zamanında yararlanamamaktadırlar. Sınıf içi 

etkinliklerinde tek düze çalıĢmalar sürüp gitmektedir. 

 

 Açık AnlatımYöntemi (Doğrudan Öğretim) 

 
Bu yöntemde, ayırt edici öğrenme sürecinden yararlanılmaktadır. Öncelikle öğretmen 

tarafından kavramın analizi yapılarak iliĢkili ve iliĢkisiz niteliklerin kolaydan zora doğru 

sıraya konulmasıyla öğretim basamakları oluĢturulmaktadır. Bu basamaklara uygun olarak 

kavramın olumlu ve olumsuz örnekleri hazırlanmaktadır. Öğrenciye kavramın olumlu ve 

olumsuz örnekleri sunulmakta, doğru tepkiler pekiĢtirilmekte ve yanlıĢ tepkiler görmezlikten 

gelinip tekrar sunu yapılmaktadır. 

 

Ayrımlı pekiĢtirmelere yer verilerek öğretim yapılır. 

 

ÖRNEK: Açık anlatım yöntemi kullanılarak “kare” kavramını öğretme ile ilgili 

örnekçalıĢma: 

 

Kare kavramının verilebileceği tanımlamalar yapılır( kare pencere,kare tabak, kare 

yastık gibi). 

 

Daha sonar “kare”kavramı ile ilgili olumsuz örnekler sunulur( üçgen: çatı, yuvarlak: 

top, silindir: boru gibi). 
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 BasamaklandırılmıĢ yöntem 

 
Bu yöntemde öğretim sürecinde belirlenen amaç, öğretmene değil öğrenciye ait 

amaçtır. Amaçlar, öğrencinin performansına göre belirlenir. Bu yöntem, özellikle matematik 

kavram ve becerilerinin öğretimi için geliĢtirilmiĢtir. Öğretilecek matematiksel kavram ya da 

beceri küçük basamaklara bölünmektedir. Bu basamaklar somuttan soyuta bir sıra izler 

ve üç basamaktan oluĢur: 

 

Öğretmenin gerçek nesnelerle sunu yaptığı „„YAP‟‟ 

Resimlerle sunu yaptığı „„GÖSTER‟‟ , 

Yazılı ya da sözlü sembollerle sunu yaptığı „„SÖYLE‟‟ ya da „„YAZ‟‟ 

 

Beceri ve iĢlemlerin öğretiminde öğretimsel içeriğin ve materyallerin hazırlanıp 

sunulması için öğretmen, öğrenci ve öğretmen-öğrenci-materyal arasında kurulan 

etkileĢimi içeren ve 16 değiĢik kombinasyondan oluĢan bir öğretim modelidir.  

 

Öğretmen-öğrenci etkileĢimi dört basamağa ayrılmıĢtır. Öğretmenin: 

 

Yap: Gerçek nesnelerle, 

Göster: Resimlerle, 

Söyle: Sözlü sembollerle, 

Yaz: Yazılı sembollerle sunu yaptığı basamaklardır.  

 

ETKĠLEġĠM ÜNĠTESĠ
BASAMAKLAR GĠRDĠ

ÖĞRETMEN SUNUMU

ÇIKTI 

ÖĞRENCĠ TEPKĠSĠ

YAP YAP-YAP

YAP-GÖSTER

YAP-SÖYLE

YAP-YAZ

ĠĢlem ve becerilerin 

öğretiminde 

“nesnelere” yer 

verilir. 

Nesneler kullanılır.

Resimlerle eĢleme yapılır.

Yazılı ve sözlü olarak ifade 

edilir.

GÖSTER GÖSTER-YAP

GÖSTER-GÖSTER

GÖSTER-SÖYLE

GÖSTER-YAZ

ĠĢlem ve becerilerin 

öğretiminde “resimli 

kartlara” yer verilir.

Nesneler kullanılır.

Resimlerle eĢleme yapılır.

Yazılı ve sözlü olarak ifade 

edilir.

SÖYLE SÖYLE-YAP

SÖYLE-GÖSTER

SÖYLE-SÖYLE

SÖYLE-YAZ

ĠĢlem ve becerilerin 

öğretiminde “sözlü 

ifadelere” yer verilir.

Nesneler kullanılır.

Resimlerle eĢleme yapılır.

Yazılı ve sözlü olarak ifade 

edilir.

YAZ YAZ-YAP

YAZ-GÖSTER

YAZ-SÖYLE

YAZ-YAZ

ĠĢlem ve becerilerin 

öğretiminde

“sembollere/

rakamlara” yer verilir.

Nesneler kullanılır.

Resimlerle eĢleme yapılır.

Yazılı ve sözlü olarak ifade

edilir.

 

Tablo 1.2: BasamaklandırılmıĢ yöntemde aĢamaları  
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 YanlıĢsız öğretim 
 

YanlıĢsız öğretim; uyaran ya da hedef davranıĢla ilgili araç gereçlerin programlanarak 

sunulmasıdır. 

 

Bu programlamayla bireyin üzerinde çalıĢılan davranıĢa iliĢkin doğru tepkide 

bulunması amaçlanır. 

 

Bunlar da kendi aralarında dörde ayrılır; 

 

 Sabit bekleme süreli öğretim, 

 EĢ zamanlı ipucuyla öğretim, 

 Giderek artan ipucuyla öğretim, 

 Giderek azalan ipucuyla öğretim gibi. 

 

Örnek: Öğretmen sanat etkinlikleri dersinde, orta düzeyde zihinsel engelli öğrencisi 

Pelin‟in “iri delikli boncukları ipe dizmesini” hedeflemektedir. Bir tabağın içinde altı adet 

iri delikli boncuk ve boncuk geçirildiğinde diğer ucundan geçmesini engelleyecek Ģekilde 

ucu düğümlenmiĢ ip hazırlar. Öğretmen Pelin‟e boncuk dizeceklerini söyleyerek dikkatini 

etkinliğe çeker. Ġp ve boncukları iĢaret ederek Pelin‟in tepkisini gözler.Pelin elini boncuklara 

uzatır, fakat ipi ya da boncuğu almaz. Öğretmen 5 saniye kadar bekler( sabit bekleme süreli 

öğretim). Boncuğu eline al, der. Pelin tepki vermez. Öğretmen Pelin‟in sol elini boncuklara 

yönlendirir ve elinin üstünden tutarak boncuğu almasına yardım eder. Boncuğu almasını 

“Bravo sana!” diyerek pekiĢtirir. Boncuk dizme becerisinin tamamlanması için sonraki 

basamaklarda aynı süreci uygularlar Bu örnekte öğretmen giderek artan ipucu kullanmıĢtır. 

BaĢlangıçta öğretmen sadece araçları göstermiĢtir( iĢaret ipucu ). Sonra boncuğu almasını 

söylemiĢtir( sözel ipucu ). Daha sonra da elinden tutarak almasına yardım etmiĢtir( fiziksel 

ipucu ). Beceri basamağının tamamlanmasını pekiĢtireç izlemiĢtir. Ġpuçları becerinin 

tamamlanması için en az yoğun olandan en çok yoğun olana doğru giderek arttırılmıĢtır. 

 

Örnek: EĢ zamanlı öğretimle 1 tane kavramını öğretimi 

Bu öğretim için 3 öğretim seti hazırlanır: 

1.set: elma, portakal ve armut 

2. set: kalem, silgi ve kalemtıraĢ 

3. set: çatal, kaĢık ve bıçak 

 

Önce birinci set ile aĢağıdaki sorular sorulur: 

1. Burada kaç tane elma var(beceri yönergesi)?  

 “Bir tane elma var.”(kontrol edici ipucu) 

 

2. Burada kaç tane portakal var?  

 “Bir tane portakal var.” 

 

3. Burada kaç tane armut var?  

 “Bir tane armut var.”  
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2. ve 3. setle de aynı süreç tekrarlanır. Bir gün sonra öğrencinin yoklama oturumu 

düzenlenir. Veriler kayıt edilir. Ölçütün karĢılanıp karĢılanmadığına bakılır. Ölçüt 

karĢılanıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 

Etkinlik 3: Siz de açık anlatım yöntemini kullanılarak “dikdörtgen” kavramını 

öğretme ile ilgili örnek bir çalıĢma hazırlayıp sınıfta bir arkadaĢınızla uygulayınız. 

 

 Beceri öğretim yöntemleri 

 

Bu yöntemler daha çok öz bakım becerilerini öğretmede kullanılmaktadır. 

  

 Zincirleme öğretim 

Birden çok basamaklı davranıĢların öğretilmesine zincirleme öğretim 

denir. Zincirleme öğretim; 

 

o Ġleriye zincirleme, 

o Geriye zincirleme, 

o Tüm basamakların öğretimi olmak üzere üç öğretim biçiminde 

gerçekleĢtirilir. 

 
o Ġleriye Zincirleme: DavranıĢın ilk basamağından itibaren her bir 

adımın tek tek öğrenilmesidir. 

 

Örnek: 

Hırkayı askıdan almak  

Hırkanın tek kolunu giymek  

Hırkanın diğer kolunu giymek düğmeleri taker taker iliklemek 

 

o Geriye zincirleme: Öğretim yapılırken öncelikle son iĢlem 

basamağı üzerinde durulur. Beceriyi oluĢturan basamakların 

sonundan baĢlayarak ilk basamağa kadar her bir davranıĢın 

öğretilmesidir. 

 

Örnek: 

Hırkanın iliklenmiĢ düğmelerini teker teker açmak 
Hırkanın tek kolunu çıkarmak 
Hırkanın diğer kolunu çıkarmak 
Hırkayı askıya asmak 

 
o Tüm basamakların öğretimi:   Her denemede bütün basamakların 

öğretilmesidir. 
 
Örnek: 
Kendisine verilen hırkayı giymesini söylemek 
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Öğretimde kullanılan yardım türleri 

 

Özel Eğitimde, normal eğitimde olduğu gibi bir davranıĢı, beceriyi ya da bilgiyi 

öğretirken birçok yardım türleri kullanılmaktadır. Aradaki fark ise özel eğitimde bu yardım 

türlerine daha sık baĢvuruluyor olmasıdır. AĢağıda özel eğitimde sıkça kullanılan yardım 

türlerine yer verilmiĢtir. 

 

 Ġpuçları: Ġpucu, öğrenciye belli bir uyaranın varlığında doğru tepkide 

bulunmasını sağlamak amacıyla nasıl davranacağına ve ne yapacağına 

iliĢkin hatırlatmada bulunmadır. Ġpuçları; sözel ipucu, fiziksel yardım, 

model olma ve iĢaret ipucu olmak üzere dört çeĢittir: 

 

o Sözel ipucu: Bireye yapacağı davranıĢı hatırlatıcı tanımlar ve 

açıklamalar yapma Ģeklindedir. Onay verme, cesaretlendirme 

amacıyla kullanılmaktadır. Kelimesinin devamını getiremeyen 

çocuğa  “Evet, devamet.” demek sözel yardım olarak adlandırılır. 

o Fiziksel yardım: Çocuğa beceri basamağını nasıl yapacağını 

hissettirmek, zamanla beceri basamağını sözel ipucuyla yapmasını 

sağlamaktır. Fiziksel yardım bireye bir beceriyi gerçekleĢtirirken 

elle yapılanyardımdır. Örneğin; elimizle elini tutarak duvar 

boyamasını sağlamak tam yardım, koluna dokunarak sağladığımız 

yardım kısmi yardım, parmağımızın ucuyla omzuna dokunmak 

yönlendirme olarak nitelendirilir. Fiziksel yardım kullanırken sözel 

açıklamalar yapmak, çocuğun hareketi anlaması açısından 

önemlidir. 
o Model olma: Bir beceri ya da davranıĢın eğitimci ya da bir baĢkası 

tarafından yapılarak gösterilmesidir. Eğitimci davranıĢın nasıl 

yapılacağını gösterirken sözel olarak da açıklar. Bireyin davranıĢı 

taklit etmesi istenir. Bu motor becerilerin verilmesinde çok etkili 

bir yöntemdir. 

o ĠĢaret yardımı: Yapılması istenen davranıĢla ilgili iĢaretleri 

kullanmaktır. Sözel uyaranları anlamayan bireye elimizle “Gel.” 

iĢareti yapmak, gözümüzle nesneyi iĢaret etmek gibi. 

o Görsel yardım: Resim,  Ģekil,  fotoğraf gibi görsel malzemeleri 

ipucu olarak kullanmaktır. 

o Örneğin; sorduğumuz sayıyı hatırlatmak için duvar saatini 

göstermek, aile bireylerini tanıtırken fotoğraflardan yararlanmak 

görsel yardım kapsamındadır. 

o Amacımız bir beceriyi en az yardımla yapabilmesini sağlamaktır. 

Yardımlar, beceriler öğrenildikçe azaltılmalı ve giderek 

sonlandırılmalıdır. 

o ġekil verme: ġekil verme, öğrenciye yeni bir davranıĢın 

kazandırılması, var olan davranıĢlarının artırılması ya 

dagerçekleĢtirmesinde kullanılan temel süreçlerden biridir.  
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o ġekil verme, bir davranıĢın ögelerinin birkaçının pekiĢtirilmesini ve 

diğer öğelerinin pekiĢtirilmemesini ya da sönmesini içerir. 

BaĢlangıçta, gösterilen davranıĢlardan hedef davranıĢa yakın olan 

baĢarılı davranıĢlar pekiĢtirilirken sonra bu davranıĢların 

pekiĢtirilmesine son verilerek davranıĢ çeĢitlendirilir ve aralarından 

hedef davranıĢa yakın olan davranıĢlar seçilip tekrar pekiĢtirilerek 

hedef davranıĢın oluĢumu sağlanır.  ġekil verme sürecinde sadece   

hedef davranıĢ değil, hedef davranıĢa ulaĢmayı sağlayan her tepki 

pekiĢtirilir. Böylece öğrencilerden davranıĢın son Ģeklini beklemek 

yerine, öğrencinin gösterdiği küçük ilerlemeler pekiĢtirilerek 

davranıĢa Ģekil verilir. 
 

1.4.7.2. Eğitimde KullanılanTeknikler 
 

 Model olma 

 

Çocuğun istenilen davranıĢları izleyip taklit edebilmesi için yetiĢkinler olumlu model 

davranıĢlar sergilemelidir. Çocuğun dikkati bu model davranıĢlar üzerine çekilmeli ve çocuk 

bu davranıĢı gösterdiğinde ödüllendirilmelidir. 

 

 Ödüllendirme 

 

Çocuk istenilen davranıĢı yaptıktan sonra ödüllendirilirse o davranıĢın görülme sıklığı 

artar. Ödüller “Aferin!” gibi sözel ya da baĢını okĢama gibi fiziksel ödüller olabilir. 

 
 Soru Sorma 

 

Çocukları düĢünmeye yöneltmek ve ifade edici dillerini geliĢtirmek için düzeylerine 

uygun açık ve anlaĢılır sorular yöneltilmelidir. 

 

Örneğin öğretmen; çocuk ev, yap-boz tipi bir oyuncak araba yaparken; 

 

Öğretmen: Tamam çok güzel oldu. ġimdi bak bakalım arabanın nesi eksik? Hangi 

parçayı bulmamız gerekiyor( soru sorma )? 

 

Çocuk: Tekerlekleri 

 

Öğretmen: Aferin( ödüllendirme ), haydi Ģimdi tekerlekleri bulalım! 

 

 Ġstenilenlerin tekrar edilmesi 

Çocuğa yöneltilen soru veya yönerge karĢısında bir tepki alınmaz ise 

cümle yetiĢkin tarafından tekrar edilir ya da daha fazla açıklayıcı bir ifade 

kullanılır. 
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o Ġpucu verme 

Öğretmen sorduğu soru karĢısında tepki alamaz ise çocukları 

düĢünme ve problem çözmeye yöneltmek için ipucu verme 

tekniğini kullanabilir. 
 

o GeniĢletme 

Çocuğun kullandığı sözcüğün cümle içinde kullanılması ya da 

baĢka bir sözcükle tanımlanmasıdır. 

 

 PekiĢtireçler (Ödül) 

Uygun davranıĢların artması için pekiĢtirilmesi ve davranıĢ ile davranıĢın 

sonucu arasında iĢlevsel bir iliĢkinin kurulması gerekmektedir.  

Ġzledikleri davranıĢın sıklığını artıran çevresel uyaranlara pekiĢtireç ve bu 

sürece de pekiĢtirme denilmektedir. Eğer davranıĢta artıĢ gözlenmiyorsa 

pekiĢtirme söz konusu değildir. 

 

o Olumlu PekiĢtirme 

En temel ve yaygın kullanılan davranıĢ ilkesi, olumlu 

pekiĢtirmedir. Uygun davranıĢtan sonra istenilen sonucu elde 

etmeyi ifade etmektedir. Olumlu pekiĢtirme, istenilen davranıĢı 

arttıran hoĢa giden çevresel olaylardır. Olumlu pekiĢtirme bir 

gülümseme ya da bir teĢekkür de olabilir. 
 

Örnek: Mesut ödevini zamanında tamamladığı için öğretmeni onun dıĢarı çıkıp oyun 

oynamasına izin vermiĢtir. Ġlerleyen günlerde Mesut‟un ödev yapma davranıĢında artıĢ 

olmuĢtur. 
 

o Olumsuz pekiĢtirme :Ġstenmeyen durumların ortaya çıkmasını 

engelleyen davranıĢların sıklıklarında artıĢ oluyorsa buna olumsuz 

pekiĢtirme denir. 

 

Örnek: Burçin, derste sıkıldığı bir anda yanındaki arkadaĢıyla konuĢur. Öğretmen 

konuĢtuğu için Burçin‟i sınıftan çıkarır. Öğretmenin Burçin‟i sınıftan çıkartması Burçin‟in 

hoĢuna gitmiĢtir ve ilerleyen günlerde Burçin‟ in yanındaki arkadaĢıyla konuĢma davranıĢı 

artar. 

 

Premack Ġlkesi (Büyükanne Kuralı): Bu ilke gerçekleĢme olasılığı düĢük bir 

etkinliğin veya durumun gerçekleĢme olasılığı yüksek bir etkinlik veya durumla 

eĢleĢtirildiğinde istenen durumun oluĢacağını savunur. Örneğin, öğrencinin yapması istenen 

etkinlik öğretmenine istenen sayı kadar boncuk verme olsun. Öğretmen, öğrenciye söylediği 

sayıdaki boncuğu verdiği takdirde(gerçekleĢme olasılığı düĢük bir etkinlik) dıĢarı çıkıp top 

oynamasına(gerçekleĢme olasılığı yüksek bir etkinlik) izin verir. Top oynama istenen bir 

etkinlik olduğundan öğrencinin istenen sayıdaki boncuğu öğretmene verme ve bu etkinliği 

bitirme isteği artacaktır. 
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o PekiĢtireç: Ġzledikleri davranıĢın sıklığını artıran çevresel 

uyaranlara denir. PekiĢtirme, iki farklı sonucu içermektedir. 

Birincisi, kiĢilerin almak isteyeceklerini içeren ödül, yiyecek, para 

ve semboller; ikincisi ise kiĢilerin uzak durmaya çalıĢtıkları 

rahatsızlık, acı ve azar gibi olaylardır. 

 

PekiĢtireçler bireyin yaĢına, geliĢim ve kiĢilik özelliklerine ilgilerine göre farklılıklar 

gösterebilir. Bu nedenle eğitim programı hazırlarken birey için en uygun pekiĢtirecin 

belirlenmesi gerekir. 

 

 Özel Eğitimde kullanılan pekiĢtireç türleri 

 

 Sosyal pekiĢtireçler 

 

Sözsüz ifadeler: gülümseme, alkıĢlama, baĢ ile onaylama, göz kırpma 

 

Bedensel iletiĢim: kucaklama, baĢını okĢama, sırtını sıvazlama, yüzüne dokunma, 

makas alma, ellerle „çak‟ iĢareti yapma  

 

Sosyal ortamlarda yakınlık: öğretmen masasının yakınına oturma, yemek saatinde 

yan yana oturma, birlikte sınıf panosunu yerleĢtirme  

 

Ayrıcalık tanıma: bahçede oynamasına izin verme, sınıf defterini okul müdürüne 

götürme 

 

Övgü sözcükleri ya da sözcük grupları: “Aferin!”, “Ne kadar güzel!”, “Bunu sen mi 

yaptın?”, “Çok iyi bir iĢ!” vb. 

 

o Etkinlik pekiĢtireçleri: ġarkı söylemek, yap-bozla oynamak, Ģiir 

okumak gibi sözel ya da bedensel bir uğraĢı gerektirir(Az tercih 

edilen bir etkinliğin ardından çok tercih edilen bir etkinliğin 

yapılmasına izin vermek, az tercih edilen etkinliğin yapılmasını 

artırır.).(Premack ilkesi)  

o Nesnel PekiĢtireçler: oyuncak ya da araç gereç ve materyaller 

o Sembol PekiĢtireçler: Kendi baĢlarına anlamı olmayan ama baĢka 

pekiĢtireçlere dönüĢtürülebilen, uygun bir davranıĢ sonrasında 

bireye bir baĢka pekiĢtireçle değiĢtirilmek üzere verilen yıldız, 

kupon, marka, yıldızlar veya jeton gibi araçlardır. DönüĢtürme 

oranı, nesne ya da etkinliğin güncel değeri göz önüne alınarak 

belirlenmelidir. Bir adet Ģeker için 1, bir paket kraker için 5, bir 

plastik oyuncak için 10 sembol istenebilir. 
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 PekiĢtireç kullanırken dikkat edilecek kurallar 
 

 PekiĢtirme uygun davranıĢa bağımlı olmalıdır.  

 PekiĢtirme uygun davranıĢın hemen ardından sunulmalıdır.  

 Programın baĢlangıç ve edinim aĢamalarında davranıĢ sürekli 

pekiĢtirilmelidir. 

 Etkili pekiĢtireçler kullanılmalı ve pekiĢtireçler çeĢitlendirilmelidir. 

 PekiĢtireçler etkili pekiĢtireç tarifeleri kullanılarak uygulanmalıdır.  

 PekiĢtireçler uygulayıcı tarafından kolay bulunulabilmeli ve kullanımı 

kolay olmalıdır.  

 

 

Resim1.3: Sosyal pekiĢtireç kullanan bir öğretmen 

 

 PekiĢtireç öğrenci için etkili olmalı. YaĢına cinsiyetine ve ilgilerine 

uygun olmalıdır.  

 PekiĢtireç doygunluk sağlamamalıdır.  

 “Seni sevmem.”,”Seni terk ederim.” vb. ifadeler pekiĢtireç olarak 

kullanılmamalıdır. 

 

 Tepkinin bedeli 

 

Tepkinin bedeli, uygun olmayan davranıĢın gerçekleĢmesi esnasında, elde ettiği 

ödüllerin      ( yıldız, gülen yüz ) geriye alınmasıdır.  

 

Örnek: öğretmenin öğrenciye yaptığı her bir toplama iĢlemi sonunda verdiği gülen 

yüz çıkartmalarını, kalan toplama iĢlemlerini öğrencinin yapmaması durumunda geri alması 

 

 Tepkinin bedelinin avantajları; 

o Sembol pekiĢtirme ve diğer olumlu pekiĢtirme uygulamaları ile 

birlikte kullanılabilir. •Evde ve okulda kolayca kullanılabilir. 

o Tepkinin bedeli uygulaması davranıĢları azaltmada hızla etki 

gösterir. Etkisi uzun dönemlidir. •Tepkinin bedeli sürecinde 

uygulamacı değiĢmesi gereken davranıĢlara odaklanır. 

o Tepkinin bedeli sürecinde uygun olmayan davranıĢ ile pekiĢtirecin 

geri alınması arasında küçük bir gecikme vardır. 
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 Mola: Mola uygun olmayan davranıĢın ardından belirli bir süre pekiĢtirme 

kaynaklarından uzaklaĢtırılmasıdır. Mola temelde iki biçimde uygulanır: 

PekiĢtireçlerin çocuktan uzaklaĢtırılması ve çocuğun pekiĢtirme kaynaklarından 

uzaklaĢtırılması 

 

 

Resim1.4:PekiĢtirme kaynaklarından uzaklaĢtırılmıĢ çocuk (Mola) 

 

1.4.8. BEP‟ te Kullanılan Araç Gereç ve Malzemeler 
 

 Eğitim ortamlarının öğelerinden birisi olan araç gerecin sınıf ortamında daha çok 

kullanımı öğrencilerin öğrendiklerini daha iyi anlayabilmeleri için oldukça önem 

taĢımaktadır. Günümüz sınıf ortamında görsel ve iĢitsel araçlar ön plana çıkmaktadır. Bu 

anlamda kalıcı öğrenmenin gerçekleĢmesi için daha çok duyu organına ulaĢan görsel ve 

iĢitsel araçlarla oluĢturulacak öğrenme ortamlarına baĢvurmak kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Her 

öğrencinin öğrenme ihtiyaçları ve öğrenme stili farklıdır. Çocuklar farklı yollarla öğrenirler 

ve bütün çocuklara uyan tek bir öğrenme yaklaĢımı yoktur. Öğrenmenin tasarlanması ve 

uygulanmasını farklı öğrenme tarzlarını dikkate alarak gerçekleĢtirmek gerekmektedir 

(Aktaran, Çelik, 2007). GeliĢim özellikleri farklı olan öğrencilerin tamamına yönelik olarak 

baĢarılı eğitim verebilmek için uygun ders programını oluĢturma, etkili öğretimsel yöntemler 

geliĢtirme ve uygun öğretimsel materyalleri seçmeyi kapsayan çok yönlü değiĢiklikler ve 

kapsamlı çözümler olması gerekmektedir (Thomas ve Rebecca, 1994). 

 

Öğrenmeyi destekleme ve öğretimi kolaylaĢtırma özelliği ile eğitimin vazgeçilmez 

unsurları olan öğretim materyalleri, sınıfta özel gereksinimli bir öğrenci bulunduğunda daha 

da önemli hâle gelmektedir(Kargın, 2010). Derslerde araç gereç kullanımının; görsel açıdan 

eğitimi desteklediği, konuları somutlaĢtırdığı, yaparak yaĢayarak öğrenmeye imkân 

sağladığı, öğrencilerin dikkatlerini çektiğinden derslere ilgi ve dikkat uyandırdığı, öğrenmeyi 

kolay ve zevkli hâle getirdiği, öğrenci baĢarısını artırdığı ve öğretmenin yükünü oldukça 

hafiflettiği bilinmektedir. GeniĢ yelpazede olan bu materyaller değiĢik duyu organlarını 

etkilemekte, dahası bazıları tek bir duyu organımızı etkilerken bazıları birden çok duyu 

organımıza etki etmektedir.  
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 Materyal seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar 

 

Materyallerin ele alınan konuya ve çocukların geliĢim düzeyine uygun olmasına 

dikkat edilmelidir. Materyaller yalnızca öğretim düzeyine göre değil, aynı zamanda 

öğrencilerin gereksinimlerine göre de düzenlenmelidir.  Özel gereksinimli öğrenciler, bir 

konuyu öğrenmek için kullandıkları materyalleri baĢka bir konuyu öğrenirken kullanmada ya 

da aynı konuya iliĢkin problemi, farklı materyalleri kullanarak çözmekte zorlanabilirler. 

 

Öğrencinin öğrenmesinin tüm duyularıyla desteklenmesi önemli bir konudur. 

Öğretimde kullanılan çeĢitli araçlar ve modeller öğrenciye görsel malzeme sağlaması 

bakımından önemlidir ancak görsel bilginin sözel bilgi ile de desteklenmesi gerekmektedir. 

Öğretmen hazırlamıĢ olduğu araçları yalnızca kendisi kullanmamalı aynı zamanda 

öğrencilerin de kullanmalarına olanak vermelidir (Aktaran ve Kargın, 2010). 

 

Araç gereç seçimini yaparken dikkat edilmesi gerekenleri Ģöyle sıralanabilir: 

 

1. Öğrenci özellikleri: Eğitim ortamında kullanılacak olan materyaller öğrenci geliĢim 

düzeyine uygun olmalıdır. 

2. Öğretmen özellikleri: Öğretim araçları büyük ölçüde öğretmenin rehberliğinde 

kullanıldığı için seçilen araç gereç, öğretmen tarafından da kullanılabilmelidir. 

Öğretmen, kendini kullanımı konusunda yetersiz hissettiği araç gereçler yerine, 

güvenerek kullanabileceği ve öğrencilerini istediği gibi yönlendirebilecekleri araç 

gereçleri seçmelidir.  

3. Konu alanı özellikleri: Araç gereç seçiminde öğretilen konunun özelliğine dikkat 

edilmelidir.  

4. Öğretim hedefleri: Öğretim araç ve gereçleri öğretim amaçlarına ulaĢmak amacıyla 

kullanılmalı ve kullanılacak materyal belirlenmiĢ hedef ve davranıĢı kavratmaya 

yönelik olmalıdır yoksa istenen etkiyi göstermeyecektir. 

5. Öğrenci sayısı: Materyal seçiminde öğrenci sayısı önemli bir rol oynamaktadır. 

Sınıf mevcudunun az olduğu durumlarda, hemen hemen tüm öğrenciler araç 

gereçlerden yararlanabilirler, yaparak yaĢayarak kendileri öğrenebilirler ancak 

sayının fazlalaĢması yaparak yaĢayarak öğrenmeyi ve bazı araç gereçleri kullanmayı 

sınırlandırır. Böyle durumlarda daha fazla kiĢiye ulaĢması mümkün olan araç 

gereçlerin tercih edilmesi gerekmektedir. 

6. Fiziksel koĢullar: Öğretim araçlarının kullanılmasında sınıftaki fiziksel Ģartların 

uygun hâle getirilmesi ya da mevcut bulunan ortama göre araç gereç seçilmesi 

gerekmektedir. Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler geliĢim düzeyleri 

bakımından daha somut öğrenme yaĢantılarına gereksinim duymaktadırlar. Yani 

eğitim-öğretimde öğretim araç gereçlerinin kullanımı; zihinsel yetersizlik gösteren 

öğrenci için somut yaĢantı sağlaması, yaparak ve yaĢayarak bilgi ve beceri 

kazandırması, edinilen bilgi ve becerilerin uzun süre kalıcı olması, bilgiyi sadece 

öğretmenlerden değil, değiĢik kaynaklardan almayı sağlaması, bilgiye ulaĢmada 

çoklu yollar sunması gibi birçok yarar sağlaması gerektirmektedir. Bunun 

gerçekleĢebilmesi için çok ortamlı, çok materyalli öğretme öğrenme uygulamalarına 

yer verilmesi gerekmektedir. 
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Özel eğitimde kullanılan bazı araç-gereç ve malzemeler Ģunlardır: 

 

Legolar, Bul-yaplar, boncuklar, çiviler, küpler, ayna, makaslar, köĢeler, objeler,top, 

araba, bebek, iç içe geçmiĢ halkalar ve kutular, muhtelif oyuncaklar, bilgisayar, vücut 

maketleri müzik ve ritm aletleri, konuĢma eğitim kartları, resimli kartlar, test kitapları, 

kavram kartları, kavram kitapları, boyama kitapları, öykü kitapları ve kartları, zekâ 

geliĢtirme materyalleri,  ikkat yoğunlaĢtırma materyalleri (hareketli oyuncaklar), hafıza 

kartları, jimnastik aletleri, jimnastik minderleri 

 

 

Resim 1.5: Özel eğitimde kullanılan bazı araç gereçler 

 

 Bireysel eğitim planı ve planın değerlendirmesi 

 

Hedeflenen davranıĢların öğrencide ne ölçüde gerçekleĢtiğinin ölçüldüğü bölüme 

değerlendirme denir. Değerlendirme; uzun ve kısa dönem amaçlarındaki davranıĢlarla 

öğrencinin yapabildikleri ölçülerek bir öğrencinin amaçlara ulaĢma düzeyi ile baĢka bir 

öğrencinin beceri düzeyi ölçülerek yapılır. 

 

Değerlendirmede: 

 Amaçların uygunluğu, 

 Yöntem ve tekniklerin uygunluğu, 

 Programın çocuğun yapabildiklerine uygunluğu, 

 Programın tutarlı ve nesnelliği bilgilerine yer verilir. 

 Öğrencinin belirlenmiĢ amaçları, ne kadary apabildiği açıklanmalıdır. 
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1.4.9. Bireysel Öğretim Planı 
 

Öğrencinin öğretim süresince ve öğretim sonunda sürekli olarak değerlendirilmesi 

gerekmektedir. BireyselleĢtirilmiĢ Öğretim Planı‟nın uygulamaya dönüĢtürülmesi; belirlenen 

kısa dönemli amaçlar doğrultusunda, ayrıntılı değerlendirmeyi yaparak ve öğretim yapılacak 

davranıĢ basamak ya da basamaklarını belirleyip bu basamaklara uygun davranıĢsal amaçları 

yazarak davranıĢın öğretimine iliĢkin yöntem ve araçların belirlenmesi ve öğretimin 

öngörülen süre içinde gerçekleĢtirilmesi bu yolla olmaktadır. Bu nedenle BireyselleĢtirilmiĢ 

Öğretim Planı‟nda yer alan öğretim amaçlarının öğretimi, belirlenen süre içerisinde 

tamamlandıktan sonra Bireysel Öğretim Planı (BÖP)‟nda belirlenmiĢ olan öğretim 

amaçlarının ne kadarının öğrencide gerçekleĢtiği, ölçüt bağımlı testlerde öğretim yapılacak 

davranıĢ basamak ya da basamaklarının kazanılıp kazanılmadığına bakılarak değerlendirilir.  

 

Öğretmen, öğrencilerinin Bireysel Öğretim Planı (BÖP)‟ nda yer alan her bir kısa 

dönemli amaçla ilgili olarak ilerleme değerlendirmesini yapmalı ve kaydetmelidir.  

 

1.4.9.1. Tanım 
 

Bireysel Öğretim Planı (BÖP), öğrencinin istenen amaçları kazanması için yapması 

gerekenleri ayrıntılı, belirgin ve açıkça ifade eden bir plandır. Bir baĢka deyiĢle Bireysel 

Eğitim Planı (BEP)‟nında yer alan Uzun Dönemli Amaç (UDA)‟lara ulaĢtıracak, Kısa 

Dönemli Amaçların (KDA)‟ları nasıl öğreteceğimiz konusunda bize yol gösteren bir 

plandır.  

 

Bireysel Öğretim Planı‟nı kiĢiye özgü hazırlanmıĢ ders palanı olarak da düĢünebiliriz. 

Sınıf öğretmeni veya branĢ öğretmenlerinin hazırlamıĢ oldukları ders planlarında 

kaynaĢtırma eğitimine alınan öğrencilere yönelik amaç iĢleniĢ ve değerlendirme alanlarında 

yapılan uyarlama ve farklılıkları belirterek de Bireysel Öğretim Planı (BÖP) hazırlanmıĢ 

olur. 

 

Bireysel Öğretim Planı (BÖP), günlük haftalık veya aylık olarak geliĢtirilebilir. 

BÖP‟lerde Bireysel Eğitim Planı (BEP)‟nında belirtilen Kısa Dönemli Amaçların (KDA) 

ders saati/saatleri içinde kazandırılabileceği basamaklar amaç olarak belirlenir. 

 

Ġlerlemelerin değerlendirilmesiyle, öğrencinin gerçekleĢtirdiği öğretimsel amaçlara 

göre ve önceden belirlenmiĢ kısa dönemli amaçların sırasına uygun yeni öğretimsel amaçlar 

belirlenir. 

 

Öğretimin uygulanması için öngörülen süre içerisinde öğretmen davranıĢın öğretimine 

iliĢkin değerlendirme yapmalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda, öğrencinin ilerleme 

kaydedememiĢ olduğu belirlenmiĢse öğretmen öğretimin gerçekleĢtirilmesini sınırlandıran 

ya da engelleyen nedenleri değerlendirerek BEP geliĢtirme birimine raporlaĢtırarak sunmak 

üzere kaydetmelidir. BEP geliĢtirme birimi, bireyselleĢtirilmiĢ öğretim planları 

değerlendirme raporlarını alır ve BEP‟in uzun dönemli amaçları doğrultusunda, bireysel 

izleme çizelgesi kullanarak bireydeki ilerlemeyi değerlendirir. 
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BireyselleĢtirilmiĢ Öğretim Planı hazırlanırken önce ayrıntılı değerlendirme yapılır. 

Ayrıntılı değerlendirme; öğrencinin gereksinim önceliklerinin sırası dikkate alınarak ve 

ölçme araçları kullanılarak geliĢim ya da disiplin alanlarında, öğretimin yapılacağı 

basamağın belirlenmesidir. Ölçme araçlarının uygulanması sonucunda, öğretimin yapılacağı 

davranıĢ basamakları ortaya çıkar. Ölçme araçları öğretmen yapımı ölçü araçlarıdır. Bu 

araçlar önceden karar verilen bir ölçüte göre geliĢtirilir ve ölçüt bağımlı testler olarak 

nitelendirilirler. Ölçüt bağımlı ölçü araçları geliĢtirilirken öncelikle ele alınan kavram ve 

becerinin analizi yapılır. Daha sonra uzun ve kısa dönemli amaçlar belirlenir. 

 

1.4.9.2. Uzun ve Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi ve Yazılması 
 

 Uzun dönemli amaçlar ve yazımı 

 

Uzun dönemli amaçlar, “bireyin özel eğitim programında” geçireceği bir akademik yıl 

sürecinde kazanması, ulaĢması beklenen mantıklı hedefler olarak tanımlanır. 

 

Öğrenciden uzun bir zaman sonunda (bir öğretim dönemi ya da öğretim yılı gibi) 

edinmesini istediğimiz davranıĢlardır. 

 

AĢağıdaki sorular öğrenci için uzun dönemli amaçların belirlememize yardım 

edebilir: 

 

1. Yetersizliği nedeniyle genel program alanlarından hangisinde sorunu var? 

2. Yeterli olduğu program alanları nelerdir? 

3. Öğrenci öğretim yılı sonunda ne yapması gerekir? 

 

Uzun Dönemli Amaç Örneği 

 

Beceri Alanı: Öz bakım 

 

Performans düzeyi: AyĢe 4 yaĢında anaokuluna devam eden zihin engelli bir 

öğrencidir. AyĢe ayakkabısını, çorabını, gömleğini çıkarabilmekte ancak giyememektedir. 

KaĢık, çatal, bıçak kullanmakta zorlanmaktadır. Ellerini, yüzünü yıkayabilmekte ve 

kurulamakta ancak saçını taramada, diĢini fırçalamada, sabun kullanmada yetersiz 

kalmaktadır. 

 

Uzun Dönemli Amaçlar: AyĢe çorabını, bağcıksız ayakkabısını, gömleğini bağımsız 

olarak giyer. AyĢe bağımsız olarak yemeğini çatal, kaĢık ve bıçak kullanarak yer; saçını 

tarar, diĢlerini fırçalar ve ellerini sabunla yıkar. 

 

 Kısa dönemli amaçlar ve yazımı 

 

Kısa dönemli amaçlar, öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç 

arasında kalan ve daha kısa sürede kazandırılabilen alt amaçlardır. 
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Kısa dönemli amaçlar bireyin bir gün, bir hafta, bir ay ya da bir ünite sonunda hangi 

performans düzeyine ulaĢacağının ölçülebilir ifadelerle yazılmasıdır. Kısa dönemli amaçlar 

özel eğitim gereksinimi olan bireyin öğretmeni tarafından  kısa dönemli planlarında ( günlük 

ve ünite) belirtilmiĢ olmalıdır. 
 

Özel Eğitim Yönetmeliği‟nin 80. Maddesi‟nde “.ı) Günlük planlarında özel eğitim 

gerektiren öğrencinin bireysel ve geliĢim özelliklerini dikkate alarak alacağı önlemleri 

belirtmiĢ olması, konularına dikkat edilir.” denilmektedir.Kısa dönemli amaçlar, öğretim 

etkinliklerinin ve değerlendirme yöntemlerinin seçilmesine temel oluĢturur. Bu amaçlar, 

öğrencinin davranıĢı olarak tanımlanmalı, göstermesi istenen davranıĢın hangi koĢullar 

altında gerçekleĢtirileceği belirtilmeli ve kabul edilebilir davranıĢ için gerekli ölçütlere yer 

verilmelidir. 

 

Kısa dönemli amaçların yazımında dikkat edilecek öğeler Ģunlardır: 
 

1. Öğrenciyi belirlemek, 

2. Ölçülecek davranıĢı belirlemek,  

3. DavranıĢın hangi koĢullarda gerçekleĢeceğini açıklamak, 

4. Kabul edilebilir davranıĢ için ölçüt belirlemektir. 

 

Uzun ve kısa dönemli amaçlar; davranıĢın kolaydan zora sıralanması, öğrencinin 

edindiği davranıĢı kendiliğinden –söylemeden- yapması ve öğrenilen koĢullardan farklı 

koĢullarda da davranıĢın yapılmasının sağlanmasıdır(mekânlar arası, davranıĢlar arası, kiĢiler 

arası, malzemeler arası genelleme).  

 

Etkinlik 4: Duru A.‟ın Beceri Kontrol Listesi‟ne göre performansı aĢağıda 

belirtildiği gibidir. Bu bilgilerden yola çıkarak Duru A. için uzun ve kısa dönemli amaçlar 

oluĢturarak arkadaĢlarınızın hazırladıklarıyla karĢılaĢtırınız.  

 

Duru A. adını söyler, anne babasının adını söyler. Ġsmi söylenen duyu organını 

gösterir. Oturduğu mahallenin ismini söyler. Sorulduğunda yaptığı iĢleri söyler. Evin iç ve 

dıĢ bölümleri sorulduğunda bir maket üzerinde gösterir. Gerçek nesnelerle resimleri 

eĢleĢtirir. Benzer nesneleri bir grup içine koyar. Düğme kutusu verildiğinde renklerine göre 

gruplara ayırır. Verilen yönergelere uygun olarak önünde duran nesnelerden büyük-küçük, 

uzun-kısa, dolu-boĢ, ağır-hafif olanı gösterir. Önüne konulan fasulyeleri 1‟den 10‟a kadar 

ritmik sayarak kabın içine koyar. Dinleme, paylaĢma, yardım, bilgi isteme, sıraya girme, 

sırasında bekleme davranıĢlarında yetersizlik göstermektedir. Duygu ve düĢüncelerini 

söylemede, konuĢma baĢlatmada, söz almak için sırasını beklemede yetersizliğe sahiptir. 

Makasla çizgi üzerinden kesme, boncuk dizme gibi küçük kas becerilerine sahip değildir. 

 

 Öğretimsel amaç 
 

Öğrenciye 1-2 ders saati ve/veya 1-2 hafta içinde kazandırmayı hedeflediğimiz 

amaçlardır. Pek çok beceri kendisini oluĢturan alt becerilere bölünebilir. Özel eğitime ihtiyaç 

duyan öğrenciler belirlenen hedeflere ulaĢabilmeleri için becerilerin küçük ayrıntılara 

bölünüp sıralanması gerekmektedir. Örneğin bölme öğretilecek bir öğrenciye önce toplama 

çıkarma ve çarpma öğretilmelidir. Yukarıda anlatıldığı gibi KDA(kısa dönem amaç)‟lar sıralı 

ve mantıklı alt amaçlara bölünerek öğretimsel amaçlar oluĢturulmalıdır.  
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Öğretimsel amaç oluĢtururken aĢağıdaki ögelere dikkat edilmelidir: 

 

Neden Yazılmalı? 

Yasal düzenlemeler, 

Özel gereksinimli öğrencilerin öğretimi üzerinde odaklaĢabilmek, 

Performansındaki ilerlemeleri izlemek, 

ĠletiĢim için öğrenciden beklenilen davranıĢı açıklamak gerekir. 

 

 Örnek uzun ve kısa dönemli amaçlar 

 

Uzun Dönemli Amaç 1- ĠletiĢim becerilerini geliĢtirebilme 

Kısa Dönemli Amaçlar:  

1- Duygu ve düĢüncelerini anlatan cümleler kurar. 

2- Kendini ifade etme becerisi geliĢtirir. 

 

Uzun Dönemli Amaç 2- Küçük kas becerilerini geliĢtirebilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- Ayakkabısının bağcıklarını bağlar. 

2- Makasla düzgün kesim yapar. 

3- Kâğıt yapıĢtırma çalıĢmaları yapar. 

 

Uzun Dönemli Amaç 3- Okuma becerisini geliĢtirebilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- Okuma becerisini geliĢtirir. 

2- Dinlediği ya da okuduğu masalı / öyküyü kavrar. 

3- Dinlediği ya da okuduğu bir metni kavrar. 

 

Uzun Dönemli Amaç 4- Yazma becerisini geliĢtirebilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- Duygu ve düĢüncelerini yazılı olarak ifade eder. 

2- Ġzlediğini, dinlediğini, okuduğuyla ilgili sorulara yazılı olarak cevap verir. 

 

Uzun Dönemli Amaç 5- Ritmik sayabilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- 100‟e kadar birer ritmik sayar. 

2. 50‟ye kadar ikiĢer ritmik sayar. 

3. 30‟a kadar üçer ritmik sayar. 

4. 100‟e kadar ve 100 içinde beĢer, onar ritmik sayar. 

 

Uzun Dönemli Amaç 6- Doğal sayıları tanıyabilme 

Kısa dönemli Amaçlar:  

1- Ġki basamaklı doğal sayıları kavrar. 

2- Rakamları okur ve yazar. 
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Uzun Dönemli Amaç 7- ĠĢlemleri yapabilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- Bir basamaklı iki doğal sayıyı alt alta toplar. 

2- Ġki basamaklı ile bir basamaklı doğal sayıları toplar. 

3- Eldeli ve eldesiz toplama iĢlemi yapar. 

4- Toplama iĢlemini kullanarak problem çözer. 

5- Bir basamaklı doğal sayılarla çıkarma iĢlemini kavrar. 

6- Ġki basamaklı doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyecek çıkarma 

iĢlemlerini yapar. 

7- Çıkarma iĢlemini kullanarak problem çözer. 

 

Uzun Dönemli Amaç 8- Kendini ve ailesini tanıtabilme 

Kısa dönemli Amaçlar: 

1- Kendini ve ailesini tanıtır. 

2- Adreste belirtilmesi gerekenleri bilir. 

 

Uzun Dönemli Amaç 9- Sosyal becerilerini geliĢtirebilme 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1- Kazalardan korunma yollarını açıklar. 

2- Yılın bölümlerini tanır. 

3- ĠletiĢim araçlarını tanır. 

4- Kaza türlerini tanır. 

 

Resim 1.6:Uzun ve kısa dönemli amaçlar 
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 Öğretimsel Amaç Uygulama örneği: 

 

Kırmızı Rengin Öğretimi 

 

Uzun Dönemli Amaç: Öğrenci çevresindeki karıĢık renkli nesnelerin arasından 

istenilen rengin bölümlerini beĢ kez isteme çalıĢmasında dört kez gösterir. 

 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

 

1. Öğrenci verilen dört değiĢik renkte (kırmızı, sarı, mavi ve yeĢil) aynı tip dört nesne 

arasından istenilen rengi beĢ kezden dördünde gösterir. 

2. Öğrenci verilen dört değiĢik renkte (kırmızı, sarı, mavi ve yeĢil) farklı tip dört 

nesne arasından istenilen rengi beĢ kezden dördünde gösterir. 

3. Öğrenci çevresindeki karıĢık renkli nesnelerin arasından istenilen rengin 

bölümlerini beĢ kezden dördünde gösterir. 

 

Öğretime Hazırlık: Öğretmen öğretim sırasında kullanacağı araçları kapalı bir 

kutunun içinde, yere kendi sandalyesinin yanına koyar. Daha sonra öğretmen ve öğrenci 

masada karĢılıklı olarak oturur. Öğretmen öğrenciye çalıĢacakları rengi söyler. Öğrenci 

yerdeki kutunun içindeki araçlara bakmak isterse izin verilir. 

 

Kısa Dönemli Amaç  1‟in  öğretimi 

 

Kullanılacak Araçlar: Öğretimde kullanılacak araç setleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1-Birer tane kırmızı ve sarı düğme 

2-Birer tane kırmızı ve yeĢil balon 

3-Birer tane kırmızı ve mavi toka 

4-Birer tane kırmızı ve sarı çorap 

5-Birer tane kırmızı ve yeĢil eliĢi kâğıdı 

 

Öğretim sonunda değerlendirmede kullanılacak araç setleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1-Birer tane kırmızı ve sarı çivi 

2-Birer tane kırmızı ve yeĢil yün yumağı 

3-Birer tane kırmızı ve  mavi pastel boya 

4-Birer tane kırmızı ve yeĢil lego parçası 

5-Birer tane kırmızı ve sarı silindir. 

 

Öğretmen birinci araç setini kutudan çıkarır (bir kırmızı, bir sarı düğme). “Bana bak.” 

diyerek öğrencinin dikkatini kendisine çeker.  Eline kırmızı düğmeyi alır, ”Bu kırmızı.” der 

ve masaya koyar. Sonra sarı renkteki düğmeyi eline alır ve “Bu kırmızı değil.” diyerek 

kırmızı düğmeyle aynı hizaya, biraz uzağa koyar. Öğretmen daha sonra öğrenciye “Hangisi 

kırmızı? Kırmızı olanı göster.”der. 1-2 saniye bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise “Aferin, 

çok güzel, bravo, alkıĢ!” gibi ödüllerden, öğrenci için pekiĢtireç etkisi yaptığı daha önceden 

belirlenen biri kullanılır.  
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Öğretmen daha sonra “Hangisi kırmızı değil?”, “Kırmızı olmayanı göster.” der ve yine 

1-2 saniye bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise önceden belirlenen pekiĢtireç kullanılır. 

Öğrencinin tepkisi yanlıĢ ise öğretmen çocuğa olumsuz bir söz söylemeden aynı araç setiyle 

öğretime geri döner. 

 

Bu iĢlem, öğretim için kullanılacak beĢ farklı araç setiyle öğrenci her araç setinde 

kırmızı ve kırmızı olmayanları doğru olarak gösterinceye kadar devam eder. 

 

Kırmızı kavramının farklı örnekleriyle değerlendirmeye geçilir. Öğretmen 

değerlendirmede kullanacağı beĢ farklı araç setinden birincisini kutudan çıkarır ve birinci 

araç setini masaya yan yana koyar(bir kırmızı-bir sarı çivi). Öğrenciye “Masadaki çivilere 

bak ve kırmızı olanı göster.”der. 1-2 saniye bekler. Öğrenci doğru tepki verirse daha önceden 

belirlenmiĢ olan “Aferin, çok güzel, bravo!” gibi pekiĢtireçlerden birini kullanır. Sonra 

öğrenciye “ġimdi kırmızı olmayanı göster.” der. 1-2 saniye bekler. Öğrenci doğru tepki 

verirse yine pekiĢtirilir. Eğer öğrenci yanlıĢ tepki verirse öğretmen hiçbir Ģey söylemeden 

değerlendirmede kullandığı birinci araç setiyle öğretime geri döner. Sonra değerlendirmede 

kullanılan diğer araç setleriyle değerlendirmeye devam edilir. 

 

Kısa Dönemli Amaç  2‟nin  öğretimi 

 

Kullanılacak raçlar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

1-Bir kırmızı düğme-bir sarı balon 

2-Bir kırmızı toka-bir yeĢil düğme 

3-Bir kırmızı çorap-bir sarı düğme 

4-Bir kırmızı eliĢi kâğıdı-bir mavi toka 

5-Bir kırmızı balon-bir yeĢil eliĢi kâğıdı 

 

Öğretim sonu değerlendirmede kullanılacak araç setleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1-Bir kırmızı çivi-bir yeĢil yün yumağı 

2-Bir kırmızı pastel boya-bir sarı çivi 

3-Bir kırmızı lego parçası-bir mavi pastel boya 

4-Bir kırmızı silindir-bir sarı yün yumağı 

5-Bir kırmızı yün yumağı-bir yeĢil lego parçası 

 

Öğretmen birinci araç setini kutudan çıkarır(bir kırmızı düğme-bir sarı balon). “Bana 

bak.” diyerek öğrencinin dikkatini kendisine çeker. Eline kırmızı düğmeyi alır, ”Bu kırmızı.” 

der ve masaya koyar. Sonra sarı balonu eline alır ve “Bu kırmızı değil.” diyerek kırmızı 

düğmeyle aynı hizaya, biraz daha uzağa koyar. Öğretmen daha sonra öğrenciye “Hangisi 

kırmızı, kırmızı olanı göster.” der. 1-2 saniye bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise “Aferin, 

çok güzel, bravo, alkıĢ!” gibi ödüllerden, öğrenci için pekiĢtireç etkisi yaptığı daha önceden 

belirlenen biri kullanılır. Öğretmen daha sonra “Hangisi kırmızı değil? Kırmızı olmayanı 

göster.” der ve yine 1-2 saniye bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise önceden belirlenen 

pekiĢtireç kullanılır. Öğrencinin tepkisi yanlıĢ ise öğretmen çocuğa olumsuz bir söz 

söylemeden aynı araç setiyle öğretime geri döner. 
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Öğrenci bir araç setiyle sorulan sorulara doğru tepki verdiğinde hemen ikinci araç 

setiyle öğretime geçilir. Öğrenci yanlıĢ tepki verdiğinde aynı araç setiyle doğru tepki 

alınıncaya kadar öğretime devam edilir. 

 

Öğretim sırasında kullanılan bütün araç setleri kavramın sunulmasından sonra kırmızı 

olanlar alt alta, kırmızı olmayanlar alt alta gelecek Ģekilde masanın bir tarafında sıralanırlar. 

 

Kırmızı kavramının farklı örnekleriyle değerlendirmeye geçilir. Öğretmen 

değerlendirmede kullanacağı beĢ farklı araç setinden birincisini kutudan çıkarır ve ikinci araç 

setini masaya yanyana koyar(bir kırmızı çivi-bir yeĢil yün yumağı). Öğrenciye “Masadaki 

araçlara bak ve kırmızı olanı göster.” der. 1-2 saniye bekler. Öğrenci doğru tepki verirse 

daha önceden belirlenmiĢ olan “Aferin, çok güzel, bravo, alkıĢ!” gibi pekiĢtireç etkisi olan 

ödüllerden birini kullanır. Sonra öğrenciye “ġimdi kırmızı olmayanı göster.” der, 1-2 saniye 

bekler. Öğrenci doğru tepki verirse yine pekiĢtirilir. Eğer öğrenci yanlıĢ tepki verirse 

öğretmen hiçbir Ģey söylemeden değerlendirmede kullandığı birinci araç setiyle öğretime 

geri döner. 

 

Kullanılacak araçlar: Öğretimde kullanılacak araçlar aĢağıda verilmiĢtir: 

 

1-Üzerinde yeĢil, kırmızı, açık kahve, siyah renkli bölümlerin olduğu bebek 

2-Üzerinde kırmızı, beyaz, yeĢil ve toprak renginin bulunduğu saksı içinde çiçek 

3-Üzerinde kırmızı, sarı, mavi, beyaz renkli bölümlerin bulunduğu biblo 

4-Üzerinde kırmızı, beyaz, siyah ve cam renkli bölümlerin bulunduğu fener 

 

Öğretim sonu değerlendirmede kullanılacak araçlar aĢağıda verilmiĢtir 

 

1-Üzerinde kırmızı, sarı, mavi, yeĢil ve beyaz renkli bölümlerin olduğu ev maketi 

2-Üzerinde kırmızı, sarı ve beyaz renkli bölümlerin bulunduğu yapma tavuk 

3-Üzerinde kırmızı, beyaz ve ağaç renkli bölümlerin olduğu bayrak 

4-Üzerinde kırmızı, sarı, mavi, yeĢil, beyaz ve siyah renkli bölümlerin bulunduğu 

kitap sayfası 

5-Üzerinde kırmızı, sarı, mavi, yeĢil boncukların bulunduğu bir kolye 

 

Öğretmen birinci aracı kutudan çıkarır(bebek). “Buna bak.” diyerek öğrencinin 

dikkatini kendisine çeker. Bebeğin pantolonunu göstererek ”Bu kırmızı.” der.” Daha sonra 

öğrenciye “Haydi bakalım sen göster, bu bebeğin kırmızı olan yerini!” der. 1-2 saniye 

bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise öğrenci için pekiĢtireç etkisi yaptığı daha önceden 

belirlenen pekiĢtireçlerden biri kullanılır. Öğretmen daha sonra “Bebeğin kırmızı olmayan 

yerini göster.” der ve yine 1-2 saniye bekler. Öğrencinin tepkisi doğru ise yine pekiĢtireç 

kullanılır. Öğrencinin tepkisi yanlıĢ ise öğretmen çocuğa olumsuz bir söz söylemeden aynı 

araçla öğretime geri döner. 
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Öğrenci bir araçla sorulan sorulara doğru tepki verdiğinde hemen ikinci araçla 

öğretime geçilir. Öğrenci yanlıĢ tepki verdiğinde aynı araçla doğru tepki alınıncaya kadar 

öğretime devam edilir. Bu iĢlem, öğretim için kullanılacak beĢ farklı araçla öğrenci her 

araçta kırmızı ve kırmızı olmayan yerleri doğru olarak gösterinceye kadar devam eder. 

Öğretim sırasında kullanılan bütün araçlar kavramın sunulmasından sonra masanın bir 

tarafında sıralanırlar. Kırmızı kavramının farklı örnekleriyle değerlendirmeye geçilir. 

 

Etkinlik 5: Siz de mavi ve yeĢilrenklerin öğretimini bu öğretim modeli uygun olarak 

planlayarak yazınız. Sınıfta arkadaĢlarınıza anlatınız. 

 

1.4.9.3. Bireysel Öğretim Programında YerAlan Etkinlikler 
 

 

Bireysel Öğretim Programı‟nda, öğrencinin performans düzeyi, uzun dönemli amaç, 

kısa dönemli amaç, öğretimsel amaçlar bulunur. Bu amaçlara ulaĢmak için kullanılacak araç 

gereç, yöntem ve teknikler belirlenip yazılır. Daha sonra da yapılacak etkinlikler belirlenir. 

Bunların içinden serbest zaman etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, oyun etkinlikleri, sanat 

etkinlikleri, spor ve beden eğitimi etkinlikleri, müzik etkinlikleri, matematik, fen doğa 

etkinlikleri, okuma yazmaya hazırlık çalıĢmaları, tiyatro ve drama etkinliklerinden uygun 

olanlarına yer verilir. 

 

1.4.9.4. BÖP Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

 Özel eğitime muhtaç bireyin tüm geliĢim alanları bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. 

 Öğrencinin istekli olmasına özen gösterilmelidir. 

 ÇalıĢmaların süresi iyi ayarlanmalıdır. 

 PekiĢtireçler doğru seçilmeli ve etkili biçimde kullanılmalıdır. 

 Uzun ve kısa dönemli amaçlarla ilgili araç gereçler BÖP(Bireysel Öğretim 

Programı)‟nda belirtilmeli ve eğitimden önce hazırlanmalıdır. 

 Bireyin günlük yaĢam becerilerine uygun konular seçilmelidir. 

 Bireyler, eğitimleri sırasında sürekli değerlendirilmeli ihtiyaç hâlinde 

programda değiĢiklikler yapılmalıdır. 

  Özel eğitime muhtaç bireyin gereksinimlerine göre ortam düzenlemelerine 

gidilmelidir. 

 Bir kısa dönemli amacın davranıĢı kazanılmadan diğer davranıĢa 

geçilmemelidir. 

 Aile katılımı en üst düzeyde sağlanmalıdır. 

 Öğretimdeki geçiĢler, çabukça ve yumuĢakça yapılmalıdır. 

 Öğretmen öğrenciyi tanıyabilmek için gözlem yapmalı, gözlem sonuçlarını 

kaydederek rapor hazırlamalıdır. 
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Etkinlik 6: BEP ve BÖP‟te dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili afiĢler oluĢturup 

sınıfınızda uygun yerlere asınız. 

 

Örnek BEP 

 

Ahmet Ġlköğretim 3.sınıf öğrencisidir ve kaynaĢtırma eğitim programına devam 

etmektedir. 

 

Ahmet‟in Türkçe dersindeki performans kayıt listesi aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Duyduğu sesi ayırt eder.  + 

Görsellerle sesi eĢleĢtirir. + 

Sesi okuma çalıĢması yapar. -- 

Sesi yazma çalıĢması yapar. -- 

Seslerden hece oluĢturur. -- 

   Heceleri okur. -- 

Heceleri yazar. -- 

Hecelerden kelime oluĢturur. -- 

Kelimeleri okur. -- 

Kelimeleri yazar. -- 

Kelimeleri görsellerle eĢleĢtirir. -- 

Cümle oluĢturur. -- 

Cümle okur. -- 

Cümle yazar. -- 

Cümleleri görsellerle ifade eder. -- 

Metin oluĢturur. -- 

Metin okur. -- 

Kendini yazılı ifade eder. -- 

Noktalama iĢaretlerini bilir. -- 
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ÖRNEK 1 

BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROGRAMI FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: Ahmet A. 

Sınıfı: 3 

BEP‟in Hazırlama Tarihi:  

Ders:Türkçe 

 Tarih: 

 
Öğrencinin Performans Düzeyi 

 

Öğrenci duyduğu sesi ayırt eder. Görsellerle sesi eĢleĢtirebilir ama sesleri tanımamaktadır. 

 

 

 

 

   Uzun Dönemli Amaç     Kısa Dönemli Amaçlar         Öğretimsel Amaçlar       

 

1.Öğrenci sene 

sonunda okuma yazma 

becerileri kazanır. 

 

 

 

1.1. Ahmet okuma yazmaya 

hazırlık becerileri 

kazanır(5/5). 

1.2. Ahmet çizgi 

çalıĢmaları yapar(5/5). 

1.3. Ahmet sesleri 

tanır(5/5). 

1.4. Ahmet seslerden hece 

oluĢturur(5/5). 

1.1.1. Ahmet defteri 

uygun olarak kullanır(5/5). 

1.1.2. Ahmet kalemi 

uygun olarak kullanır(5/5). 

1.1.3. Ahmet silgiyi uygun 

olarak kullanır(5/5). 

 

 

2. 
 
 
 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 

 

3. 
 
 
 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 

 

4. 
 
 
 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 

 

. 
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BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM PROGRAMI( BÖP ) 

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı:Ahmet A. 

Sınıfı: 3 

 

 

Tema 

 

Öğrencinin 

Performans Düzeyi 

 

Öğrenci duyduğu sesi ayırt eder. Görsellerle sesi eĢleĢtirebilir 

ama sesleri tanımamaktadır. 

Uzun Dönemli Amaç 

 

  Öğrenci sene sonunda okuma yazma becerileri kazanır. 

Kısa Dönemli Amaç 

 

   Ahmet okuma yazmaya hazırlık becerileri kazanır(5/5). 

 

Öğretimsel Hedef 

 

   Ahmet defteri uygun olarak kullanır(5/5). 

 

Öğretim Süreci 

 

 

A)Öğretimin 

yapıldığı yer 

Sınıf 

B)Araç – gereç 

 

Defter, kalem, silgi 

C)Öğretimde 

Kullanılan Yöntemler 

 

Açık anlatım ve Model olma 

D)Süre 

 

40 dk. 

E)Dersin iĢleniĢi 

 

 

 

 

ÇalıĢmaya baĢlarken öğrencinin dikkatinin çekilmesi, 

çalıĢmanın amacının anlatılması. Uyması gereken kurallar ve 

pekiĢtireçlerin açıklanması. ÇalıĢmada kullanılacak araç gereç 

tanıtılması. Öğretmen tarafından defterin nasıl kullanılacağı açık 

anlatım yöntemiyle anlatılması. Model olunarak gösterilmesi. 

Öğrenciden gösterilenleri yapmasının istenmesi. Öğrencinin 

çalıĢmasının gözlenmesi. Gerek duyulursa fiziksel ve sözel 

yardımda bulunulması. 

Değerlendirme 

 

 

Öğrencinin öğretimsel sürecinin izlenmesi,  değerlendirilmesi ve 

sonuçların kaydedilmesi 
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ÖRNEK 2 

 
BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ ÖĞRETĠM PROGRAMI (BÖP) FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı: 

 Sınıfı:  

Öğretmenin Adı Soyadı:  

 

Ünite/Konu KiĢisel Bakım ve Temizlik  

Öğrencinin Performans Düzeyi Kapıyı açar. Lavaboya gider. ÇeĢmeyi açıp kapatır. 

Sabun tutar.   

  

Uzun Dönemli Amaç Vücudunun bakım ve temizliği için gerekli beceriler 

kazanır. 

Kısa Dönemli Amaç DiĢlerini fırçalar.  

Öğretimsel Amaçlar 1. Macunu alır.  2. Macunun kapağını açar.  3. Diğer 

eline fırçayı alır. 

4. Bir miktar macunu fırçaya sürer.  5. Macunun 

kapağını kapatır. 

6. Fırçayı diĢlerinin üzerinde yukarıdan 

aĢağıya/aĢağıdan yukarıya doğru hareket ettirir. 

7. Musluğu açar.  8. Fırçayı yıkar.  9. Ağzını çalkalar.  

10. Musluğu kapatır. 

Öğretim Süreci 
A) Öğretimin yapıldığı yer 

B) Araç gereçler 

C) Öğretimde kullanılan 

yöntemler/teknikler 

D) Süre 

E) Dersin iĢleniĢi 

 

 

 

 

F) Değerlendirme 

Okul tuvaleti 

Sabun, su  

MO, SĠ, Drama, Gösterip yaptırma, anlatım 

 

40 dk. 

 

Öğrenci ile birlikte lavabonun yanına gidilir. DiĢ 

fırçalamanın önemi ve faydaları kısaca öğrenci 

seviyesine uygun olarak anlatılır. Öğretmen diĢlerin 

nasıl fırçalanacağını uygulamalı olarak gösterir. 

Öğrenciden yapmasını ister. AĢamalar sırasında sözel 

ipucu kullanır. 

 

Ölçüt bağımlı ölçü aracı kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çevrenizdeki bir özel eğitim merkezine giderek ya da yakınınızda bulunan özel 

eğitime muhtaç bir çocuğu seçerek geliĢimsel özelliklerini öğrenip bir beceri kontrol listesi 

hazırlayınız. BEP‟nde yer alacak etkinlikleri, yöntem,t eknik, araç, gereçve kullanacağınız 

malzemeleri belirterek bu öğrenci için üç aylık bir BEP dosyası hazırlayınız. Sınıfta 

arkadaĢlarınıza sunarak paylaĢınız. 
 

ĠĢlemBasamakları Öneriler 

 Özel Eğitim Kurumları‟ndan veya yakın 

çevrenizden özel eğitime muhtaç bir çocuk 

seçiniz. 

 Özel Eğitim Kurumları‟ndan veya yakın 

çevrenizden Özel Eğitime muhtaç bir 

çocuk seçerken uygulamaya 

yapabileceğiniz bir öğrenci olmasına 

dikkat ediniz. 
 Özür grubunu belirleyerek geliĢimsel 

özelliklerini inceleyiniz. 

 Özel Eğitime muhtaç bir çocuğu 

seçerek geliĢimsel özelliklerini 

dikkatlice inceleyiniz. 
 Çocuğun özür grubuna uygun beceri kontrol 

listesini doldurunuz. 

  Çocuğun özür grubuna uygun beceri 

kontrol listesini doldururken objektif ve 

dikkatli olunuz. 

 Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak uzun 

ve kısa dönemli amaçları belirleyiniz. 

  Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak 

uzun ve kısa dönemli amaçları 

belirlerken modülünüzden yararlanınız. 

 Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak 

etkinlikleri, yöntem, teknik araç gereç ve 

malzemeleri belirleyiniz. 

  Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak 

etkinlikleri, yöntem, teknik araç gereç ve 

malzemeleri belirlerken çeĢitli kaynakları 

inceleyiniz. 
 Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak uzun 

ve kısa dönemli amaçları BEP‟te ilgili 

bölüme yazınız. 

Özür grubuna uygun yıllık planda yer 

alacak çocuğun performans düzeyini 

ölçüt bağımlı testler kullanarak 

dikkatli, objektif ve güvenilir olarak 

belirleyiniz. 

 Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak 

etkinlikleri, yöntem, teknik araç gereç ve 

malzemeleri BEP‟te ilgili bölüme yazınız. 

 Özür grubuna uygun BEP‟te yer alacak 

etkinlikleri, yöntem, teknik araç gereç ve 

malzemeleri BEP‟te yazarken 

ifadelerinizin net, kısa ve anlaĢılır 

olmasına dikkat ediniz. 

 Yaptığınız BEP çalıĢmasıyla ilgili sınıfta 

arkadaĢlarınıza bir sunum hazırlayınız. 

 Sunumunuzu hazırlarken etkileĢimli 

tahta, projeksiyon, bilgisayar gibi 

elektronik ortamlardan ve çeĢitli 

kaynaklardan yararlanınız. 

 Yaptığınız BEP çalıĢmasıyla ilgili sınıftaki 

arkadaĢlarınızdan dönüt alınız. 

 Yaptığınız BEP çalıĢmasıyla ilgili olarak 

sınıftaki arkadaĢlarınızdan dönüt alırken 

arkadaĢlarınızın hazırladıkları ile 

benzerlik ve farklılıkları objektif olarak 

karĢılaĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢnında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (    )  Özel eğitim programı, genel eğitim programındaki içerik yönünden yani nelerin 

öğretileceği yönünden farklılaĢmaktadır. 

2. (    ) BEP, öğrencinin gereksinimi olan özel eğitim hizmetleri ve iliĢkili destek 

hizmetlerin öğrenciye sunulacağına iliĢkin sözlü bir taahhüttür. 

3. (    ) Özeleğitimde ders planları, bireyin BEP‟inde yer alan amaç ve hedefleri 

yansıtmalıdır. 

4. (    ) BEP geliĢtirme birimi içinde bireyin ailesi de vardır. 

5. (    ) Tüm hizmet planı, BÖP‟ün bireysel öğretim planlarını da kapsayacak Ģekilde 

hazırlanmasıdır. 

6. (   )  Ġpucu, öğrenciye belli bir uyaranın varlığında doğru tepkide bulunmasını 

sağlamak amacıyla nasıl davranacağı ve ne yapacağına iliĢkin hatırlatmada 

bulunmadır. 

7. (   ) Çocuk istenilen davranıĢı yaptıktan sonra ödüllendirilirse o davranıĢın görülme                     

sıklığı azalır. 

8. (   ) Özel eğitime muhtaç bireyin tüm geliĢim alanları bir bütün olarak ele 

alınmalıdır. 

9. (    )  Materyal seçiminde öğrenci sayısı önemli bir rol oynamaktadır. 

10. (   ) Tepkinin bedeli, uygun olmayan davranıĢın gerçekleĢmesi esnasında, öğrenciye 

ödüllerin verilmesidir. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
11. .……………. özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumun bir üyesi olarak 

kendilerinin ve duygularının farkında olarak yaĢamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. 

A) Özel eğitim   

B) KaynaĢtırma  

C) BütünleĢtirme  

D) Bireysel eğitim  

E) AyrıĢtırma 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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12. Özel gereksinimli bireyin geliĢimi veya ona uygulanan programın gerektirdiği 

disiplin alanlarında eğitsel gereksinimlerini karĢılamak üzere uygun eğitim 

ortamlarından ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını ön gören yazılı 

dokümana …………….. denir. 
A) Kontrol listesi  
B) Bireysel eğitim planı 
C) Uzun dönemli amaç 
D) Bireysel öğretim planı  
E) Performans 

 
13. “Yap – göster – söyle - yaz” aĢamaları …………. yönteminin ögeleridir. 

A) Zincirleme öğretim    

B) Beceri öğretim    

C) Bekleme süreli öğretim 

D) YanlıĢsız öğretim              

E) BasamaklandırılmıĢ öğretim 

 

14.   ……………, bir kaç günlük veya haftalık yapılabilir. 
A) Bireysel öğretim programı      
B) Bireysel eğitim faaliyeti   
C) Tüm hizmet planı  
D) Yıllık plan 
E) Öğretimsel plan 

 
15. Ġleriye zincirleme, geriye zincirleme ve tüm basamakların öğretimi, yöntemleri daha 

çok …………… öğretmede kullanılmaktadır. 
A) Türkçe dersi  
B) Sosyal beceriler    
C) Matematik dersi  
D) Öz bakım becerileri 
E) ĠletiĢim becerileri 

 
16.   …………………….öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç 

arasında kalan ve daha kısa sürede kazandırılabilen alt amaçlardır. 

A) Günlük plan 

B) Ders planı 

C) Kısa dönemli amaç 

D) Eğitim planı 

E) Uzun dönemli amaç 

 

17. AĢağıdakilerden hangisi BEP dosyasında olması gereken formlardan değildir? 

A) Kaba Değerlendirme Aracı (Beceri Kontrol Listesi)     

B) Eğitsel Performans 
C) Uzun Dönemli Amaç(UDA)   
D) Kısa Dönemli Amaçlar(KDA), 
E) Akraba GörüĢme Formu 
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18. Bireyin üzerinde çalıĢılan davranıĢa iliĢkin doğru tepkide bulunmasının amaçlandığı 

öğretim Ģekli ……………………   öğretimdir. 
A) Doğrudan öğretim                       
B) YanlıĢsız öğretim     
C) Geleneksel öğretim                   
D) Premack ilkesiyle öğretim           
E) Model olma  

 
19. Gülümseme, alkıĢlama, baĢ ile onaylama, göz kırpma gibi pekiĢtireçler…………… 

pekiĢtirecidir. 

A) Sosyal plan           

B) Görsel plan         

C) Simgesel plan         

D) ĠĢitsel plan                            

E) Yiyecek pekiĢtireci 

 

20. ………………, öğrencinin performans düzeyi, uzun dönemli amaç, kısa dönemli 

amaç, öğretimsel amaçlar bulunur. 

A) Yıllık plan       

B) Aylık plan       

C) Bireysel Eğitim programı   

D) Bireysel Öğretim Programında     

E) Günlük plan 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise yeni öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam 

sağlandığında özel eğitim mevzuatına göre özel gereksinimli bireyler için kullanılan grup 

eğitim planını açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki bir özel eğitim kurumu veya iĢ okulunu ziyaret ederek orada 

uygulanan bir grup eğitimi örneğini izleyiniz. Daha sonra izlediklerinizden yola 

çıkarak grup eğitim planında yer alanetkinlikleri, uzun ve kısa dönemli 

amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç, gereç ve malzemeleri belirterek 

elektronik ortamda bir grup planı hazırlayınız. Hazırladığınız bu planı 

arkadaĢlarınıza sunarak paylaĢınız. 

 

2. ÖZEL EĞĠTĠMDE GRUP EĞĠTĠMĠ 
 

2.1. Tanım 
 

Ġnsan topluluk hâlinde yaĢayan bir varlıktır. Toplumu oluĢturan en küçük birim ise 

ailedir. Çocuk ilk olarak ailesiyle sonra çevresiyle iletiĢimde bulunur. Bu nedenle sevgi, 

saygı ve anlayıĢ duyguları içinde insanlarla iĢbirliği yapmaları, insanların görüĢ ve 

düĢüncelerine saygı göstermeleri ve insanların baĢarılarını takdir etmeleri gerekliliği normal 

geliĢim gösteren çocuklara olduğu kadar özel eğitim gerektiren çocuklara da 

kazandırılmalıdır. Öğrencilere demokrasinin çağımızın en güzel yaĢam tarzı olduğu 

anlatılmalı, ailede ve okulda demokratik yaĢamın geliĢtirilmesi gerektiği bilinci 

kazandırılmalıdır. 

 

Engelli çocuklarımızın yaĢadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleĢmeleri ve 

topluma uyum sağlayabilmeleri için gerekli okul ve grup ortamlarının sağlanmasında 

yaĢanmaktadır. Var olan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine 

getirebilmek için özel eğitimde de grup çalıĢmaları yapılmaktadır. 

 

2.2. Grup Eğitiminin Amaçları 
 

 Grup eğitimi: 

 Çocuğun yaĢıtları ile birlikte iletiĢim kurmasını,  

 Bireysel eğitimde kazandığı davranıĢları genellemesini,  

 Grup oyunlarına katılmasını,   

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAġTIRMA 
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 ĠĢbirliği becerilerini geliĢtirmesini, 

 Sosyal becerilerin geliĢmesini sağlamak amacıyla yapılır. 

 

 

Resim 2.1: Grup eğitiminde öğrenciler 

 

2.3. Grup Eğitiminin Önemi 
 

Grup Eğitim Planı(GEP)  sayesinde çocuklar;  

 

Öz bakım becerilerini geliĢtirir, 

Yapacağı iĢin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenir, 

Komut alma ve sıra almayı öğrenir, 

Öz güvenini geliĢtirir, 

Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alıĢır, 

Sosyal geliĢimleri desteklenmiĢ olur.  

 

Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin baĢlangıcında oluĢturulur. Bu içerik 

oluĢturulurken çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate 

alınır. 

 

Çocuğun hazır bulunuĢluluğu veya farklı bir Ģekilde grup eğitimine katılması gibi 

durumlarda gerekli uygun koĢullar yine bireysel eğitim öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak 

görüĢmeler değerlendirilerek bir sonuca varılır. Grup eğitimi -eğer varsa- çocukların devam 

ettiği kreĢ ya da okuldaki davranıĢları hakkında fikir vereceğinden önemlidir. Çünkü grup 

eğitiminde -alınan veriler doğrultusunda- çocuğun devam ettiği okul ile iĢbirliği daha sağlıklı 

olmakta ve böylece okuldaki davranıĢ problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu 

davranıĢları görülerek çocuğun kendine güven duyması sağlanmaktadır. 
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Etkinlik 1:AĢağıda verilen metni okuyarak hikâyenin sonunu tamamlayınız. 

 

YOLUMUZDAKİ ENGELLER 

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, 

kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak? demiş. Ülkenin en zengin 

tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gelirler sabahtan öğlene 

kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girerler. Pek çoğu kralı yüksek sesle 

eleştirir. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. 

Sonunda bir köylü çıkagelir. Saraya meyve ve sebze getiriyordur. Sırtındaki küfeyi 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…… 

…………………….. 

"Her engel, yaĢam koĢullarınızı daha iyileĢtirecek bir fırsattır ." 

 

2.4. Grup Eğitimi Ġçin Plan Hazırlama 
 

Grup eğitimi yapılacak gruptaki her birey ayrı ayrı değerlendirilir ve buna gore bir 

eğitim program hazırlanır. Böylece çakıĢan ortak becerilerden grup program planlanır. 

 

Grupç alıĢmalarında amaç iletiĢimi, iĢbirliğini ve sosyal etkileĢimi arttırmak olduğuna 

göre öğretmen öğrenciyi motive etmeli, yönlendirmeli ve ona model olmalıdır.Güvensiz, 

içine kapanık, hayata küsmüĢ bireylere görev vererek onların sözel iliĢki kurabilen, birlikte 

çalıĢmaktan zevk duyan, sosyal bireyler olmasına yardımcı olmalıdır. 

 

 Grup eğitiminde çocuk sayısı  

18 Mayıs 2012 Tarihli Resmi Gazete, 28296 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 

Kurumları Yönetmeliği‟ne göre eğitim gruplarının oluĢturulması: 

 

MADDE 28 – (1) Gruplar oluĢturulurken bireylerin; özür türü ve derecesi, yaĢı, 

eğitim performansı ile öncelikli eğitim ihtiyacı gibi durumları dikkate alınır. 

 

 (2) Grupların mevcutları; görme engelli bireyler, iĢitme engelli bireyler, dil ve 

konuĢma güçlüğü olan bireyler, özel öğrenme güçlüğü olan bireyler için en fazla on, zihinsel 

engelli bireyler için en fazla sekiz, yaygın geliĢimsel bozukluğu olan bireyler için en fazla 

dört bireyden oluĢur. 
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Kısaca grup eğitiminin, geliĢim seviyeleri birbirine yakın 5-8 çocuktan oluĢan 

gruplarla yapılması ideal olanıdır. Yapılacak çalıĢmalar ise grubun geliĢimsel özellikleri de 

dikkate alınarak en az 2 eğitimci ile yürütülmelidir. Çocukların ortak gereksinimleri 

doğrultusunda aylık çalıĢma programı belirlenmeli ve ayda en az 4 saat süren gruplarda 

yetersizlikleri birbirlerinden farklı ancak geliĢim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar 

bir arada eğitim almalıdır 

 

 Grup eğitimi uygularken aĢağıdaki önerilere dikkat edilmelidir: 

 

 Öğrencilerin arasına birbirlerini rahatsız etmelerini önleyecek mesafe 

bırakınız. 

 Öğretim ortamının düzenli, kullanıĢlı ve sağlıklı olmasına dikkat ediniz 

(raflar, masalar, dolaplar, kutular, merdivenler vb.). 

 Düzenlemeleri öğrenciler gelmeden önce yapınız. 

 Açıklamaları kısa ve basit yapınız. 

 Tüm öğrencileri görebileceğiniz ve koruyabileceğiniz bir düzenleme 

yapınız. 

 Hareketi mümkün olduğu kadar çabuk baĢlatınız. 

  Çocukları cesaretlendirmek için teĢvik edici olunuz. 

 DeğiĢik çocukları seçerek onları kendilerine güvenir yapınız. 

 Sınıf kalabalık ise 2 veya 3 gruba ayırarak her gruba yapacakları 

davranıĢı ayrı ayrı gösteriniz. 

 PekiĢtireçlere zamanında yer veriniz. 

 

2.5. Özel Eğitimde Eğitimde Aile Katılımı 
          

Özel eğitimin erken dönemden itibaren yoğunlaĢtırılarak sunulması ancak ailenin bu 

konuda yeterli desteği vermesi ile mümkündür çünkü çocuk, zamanın önemli bir bölümünü 

aile ile birlikte geçirmektedir. Bu süreyi sadece oyalanarak ve çocuğa sadece bakıcılık 

yaparak geçirmek büyük bir hatadır. 

 

Özel eğitimde ailenin katılımı eğitimin verimli ve daha hızlı gerçekleĢmesi için önemli 

faktördür. Aileler, çocukları için destek eğitim programlarından yararlanmalı ancak kendileri 

de evde buna paralel uygulamalar içinde olmalıdır. 

 

Aile, evde uygulanmak üzere BireyselleĢtirilmiĢ Aile ev Programı(BEEP)‟nı 

uygulamak üzere eğitilmelidir. Bu sorumluluğu yerine getiren ailelerin çocuklarında önemli 

geliĢmeler gözlenmektedir. 

 

Aile özel eğitim tekniklerini özellikle ev ortamına uygun Ģekilde kullanabilir. Bunun 

için dönem dönem alacakları eğitimler yeterli olacaktır. Doğru aile eğitim programı, özel 

eğitimin yoğun Ģekilde sunulmasını sağlayacaktır. Çocuk özel eğitim kurumlarında ve 

okulda öğrenmiĢ olduğu bir çok bilgi ve beceriyi ev ve farklı ortamlarda ailesi yoluyla 

deneyimleme ve genelleme fırsatı elde eder.  
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Ülkemizde önceki yasal düzenlemelere göre aile eğitimine artık daha fazla önem 

verildiği gözlenmektedir( Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1996 ). Bu 

durum aileye yönelik eğitim hizmetlerinin yaygınlaĢtırılmasına ve ortaya çıkabilecek 

olumsuzlukların önlenmesine yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir. 

 

Yine aynı yasada özel eğitimin temel ilkeleri sıralanırken yer verilen "Özel Eğitim 

hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu 

kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür." ve "Ailenin özel eğitim sürecinin her boyutunda 

aktif katılımlarının sağlanması esastır." ifadeleri anne baba katılımını teĢvik etmektedir. 

Bunun yanında aynı yasanın 6.maddesinde "Erken çocukluk dönemindeki özel eğitim 

hizmetlerinin ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline dayalı olarak evlerde ve 

kurumlarda sürdürülmesi gerekir." denir, bu yasalar eğitim hizmetlerine okul öncesi 

dönemde de önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yine 11.maddede farklı konu ve 

sürelerle Özel Eğitim gerektiren bireyler için temel yaĢam becerileri kazandırmada ailelerin 

ve yakın çevrelerinin aktif rol almaları gereği belirtilmektedir. 

 

Özellikle 18. maddede "Özel eğitim okullarında açılan yaygın eğitim programlarına 

katılan özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu okulların aile eğitimi programlarına 

katılanlarda öğrencilerin birinci derecede yakınlarının eğitimleri süresince iaĢe ve ibateleri 

Bakanlıkça karĢılanır." denerek ailenin ekonomik güçlükler nedeniyle aile eğitimi 

hizmetlerinden yararlanamaması engeli de ortadan kalkmaktadır. Böylece anne ve babalar da 

çocuklarının eğitimi için planlayıcı, iĢbirlikçi, destekçi ve öğretici olma süreçlerinde daha 

fazla yer almaya baĢlamıĢlardır. 

 

Aileler çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon sürecinde aktif olarak rol almaları 

çocuklarının güçlü ve zayıf yanlarını öğrenmelerini, onların eğitimlerindeki karar verme, 

eğitimi üstlenme hak ve sorumluluklarını paylaĢmalarını, çocuklarının eğitimleri için Ģimdiki 

ve gelecekteki en önemli kaynakların farkına varmalarını sağlayacaktır ayrıca çocuklarının 

dil ve akademik becerilerinin geliĢmesinde, meslekî ve sosyal becerilerinin 

kazandırılmasında, istenmedik davranıĢlarının söndürülmesinde, istendik davranıĢlarının 

kazandırılmasında, özellikle öz bakım, sosyal ve iletiĢim becerileri gibi çocuğun doğal 

ortamda öğrenmesi kolay olan becerilerdeki geliĢme ve sürekliliğinin sağlanmasında 

ailelerin rolü çok büyüktür. Bu rolü yerine getirmekle aileler çocuklarını yardım etmekten ve 

onların eğitimlerinde sorumlulukları üstlenmekten dolayı kendilerini psikolojik olarak 

rahatlamıĢ da hissedeceklerdir. 

 

Örnek Grup Eğitimi planı 

 

ĠĢ okullarında kullanılan  “GaloĢ yapma” konulu grup planıÖğrenciler için alınan uzun 

ve kısa dönemli amaçlar belirlenir. Program sırasında kullanılacak pekiĢtireç ve öğretme 

teknikleri seçilir, gerekli materyallerin tespiti yapılır. Plan uygulandıktan sonra öğrencilerin 

ve eğitim programının değerlendirilmesi yapılır. 
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Resim 2.2: Grup eğitiminde galoĢ yapan öğrenciler 
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Örnek Grup Eğitimi Planı  

Okulun Adı:  Tarih: 

Etkinlik Adı:                                                                                                          

Öğretmen: 

Uzun Dönemli Amaç: GaloĢ Yapma 

Kısa Dönemli Amaçlar: 

1. PoĢeti açma,  

2. PoĢetin içine karton kalıbı koyma,  

3. Lastiğini takma,  

4. GaloĢu üretme 

5.  GaloĢun içinden kartonu çıkararak kullanıma hazır hâle 

getirme 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Tepki 

Türü Materyal 

Kullanılan 

PekiĢtireçle

r 

Yönte

m ve 

Teknik 

 Bireysel  

Değerlendirme(5/5

) 

 Damla ÇoĢkun  + 

PoĢet, 

lastik, 

karton 

kalıp  S.Ç.  D.O. 
 4/5 denemede 

doğru davranıĢ 

 Ahmet KaĢ  --- 

 PoĢet, 

lastik, 

karton 

kalıp Y.P. S.O. 
 2/5 denemde 

doğru davranıĢ 

 Ece Kum  ( ) 

 PoĢet, 

lastik, 

karton 

kalıp  Y.P.  D.O. 
 5/5 denemede 

tepki vermedi. 

Değerlendirme 

Etkinlik Açısından: 

Program Açısından: 

Öğrenci Açısından: 

  
 

Tepki Türü: 

+ :Doğru Tepki             -:YanlıĢ Tepki        ( ): Tepkisiz Kalma      

B:Bağımsız 

 

Yöntem ve Teknikler 

Doğrudan Öğretim: D.O.  Sabit bekleme süreli öğretim: S.O. 

M.O. : Model Olma          F.Y.: Fiziksel Destek          S.Ġ.: Sözel Ġpucu     

Ġ.Ġ.: ĠĢaret Ġpucu 

 

  Kullanılan PekiĢtireçler 

 Yiyecek pekiĢtireci: Y.P.   Sembol PekiĢtireç: S.Ç.   
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Etkinlik 2: AĢağıda verilen tabloyu kullanarak bir Grup Eğitim Planı hazırlayınız. 

 

 

 Okulun Adı: Tarih: 

Etkinlik Adı:                                                                                                          

Öğretmen: 

Uzun Dönemli Amaç:  

Kısa Dönemli Amaçlar: 

 

Öğrencinin Adı ve 

Soyadı 

Tepki 

Türü Materyal 

Kullanılan 

PekiĢtireçl

er 

Yöntem 

ve 

Teknik 

 Bireysel  

Değerlendirme 

  

 

  
       

  

 

   
 

  
  

    
   
       

 Değerlendirme: 

Etkinlik Açısından: 

Program Açısından: 

Öğrenci Açısından: 

 

  
  
  
  
  

Tepki Türü: 

+ :Doğru Tepki             --:YanlıĢ Tepki        (  ): Tepkisiz Kalma      

B:Bağımsız 

 

Yöntem ve Teknikler 

Doğrudan Öğretim: D.O.  Sabit bekleme süreli öğretim: S.O. 

M.O. : Model Olma          F.Y.: Fiziksel Destek            S.Ġ.: Sözel Ġpucu        

Ġ.Ġ.: ĠĢaret Ġpucu 

   

Kullanılan PekiĢtireçler 

 Yiyecek pekiĢtireci: Y.P.   Sembol PekiĢtireç: S.Ç.    
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Çevrenizdeki bir Özel Eğitim Kurumu veya iĢ okulunu ziyaret ederek orada uygulanan 

bir grup eğitimi örneğini izleyiniz. Daha sonra izlediklerinizden yola çıkarak grup eğitim 

planında yer alan etkinlikleri, uzun ve kısa dönemli amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç, 

gereç ve malzemeleri belirterek elektronik ortamda bir grup eğitimi planı hazırlayınız. 

Hazırladığınız bu planı arkadaĢlarınıza sunarak paylaĢınız. 

 

ĠĢlemBasamakları Öneriler 

 Özel Eğitim Kurumu veya bir iĢ okulunu 

seçiniz. 

 Seçtiğiniz kurumda grup eğitimi 

çalıĢmalarının yapılıp yapılmadığına 

dikkat ediniz. 

 Seçtiğiniz Özel Eğitim Kurumu veya bir iĢ 

okulunun grup eğitim planı zamanını 

belirleyiniz. 

 Grup eğitimini gözleyebileceğiniz 

zamanın size uygun olmasına dikkar 

ediniz. 

 Seçtiğiniz özel eğitim kurumu veya bir iĢ 

okulunun grup eğitim planı zamanında 

orada bulununuz.  

 Gözlem yapacağınız grubun özelliklerini 

öğrenmiĢ olmaya dikkat ediniz. 

 Grup eğitimi planı uygulamasını yapan 

öğretmen ve öğrencileri dikkatle gözleyiniz. 

 Grup eğitimi planı uygulamasını yapan 

öğretmen ve öğrencileri dikkatle objektif 

bir Ģekilde gözleyiniz, gözlemlerinizi 

mutlaka not ediniz. 

 Bu modüldeki grup eğitimi Ģablonuna benzer 

bir tablo hazırlayınız. 

 ġablonunuzu yaratıcı, estetik ve dikkatli 

bir Ģekilde hazırlayınız. 

 Gözlem notlarınızdan yola çıkarak 

hazırladığınız tabloyu doldurunuz. 

 Tablonuzu eksiksiz bir Ģekilde 

doldurmaya özen gösteriniz.

 Gözlem notlarınızdan yola çıkarak 

hazırladığınız tabloyu sınıfta arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 Tablonuzu paylaĢırken tepegöz akıllı 

tahta vb. elektronik araçlar kullanınız. 

 Tablonuz ve diğer arkadaĢlarınızın 

hazırladıkları tablolar ile benzerlik ve 

farklılıkları karĢılaĢtırarak arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 

 ArkadaĢlarınızla hazırladığınız tablolarla 

ilgili eksikliklerinizi, benzerlik ve 

farklılık nedenlerinizi açıklayınız.

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENĠDRME 
Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aĢağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢnında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 
1. (    ) Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin baĢlangıcında oluĢturulur. 

2. (   ) GEP‟ de yapılacak çalıĢmalar grubun geliĢimsel özellikleri de dikkate alınarak en 

az bir eğitimci ile yürütülmelidir. 

3. (   ) Grup eğitiminin içeriği etkinlik baĢlangıcında oluĢturulur. 

4. (   ) Grup eğitimi sayesinde çocuktoplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alıĢır. 

5. (   )Grup eğitimnde çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları 

(BEP) dikkate alınmaz. 

6. (   ) Grup çalıĢmalarında amaç iletiĢimi, iĢbirliğini ve sosyal etkileĢimi arttırmaktır. 

7. (   ) Aileler çocuklarının eğitim ve rehabilitasyon sürecinde aktif olarak rol almalıdır. 

8. (   ) Grup eğitimi bir gün boyunca yapılan bir programdır. 

9. (   ) Grup eğitiminde pekiĢtireç kullanılmasına gerek yoktur. 

10. (   ) Grup eğitiminde öğretmen kısa ve basit açıklamalar yapmalıdır. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevapverdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
 

Özel eğitim kurumuna ya da iĢ okuluna giderek bir tane özel gereksinimli çocuk 

belirleyiniz. BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Planı‟ndan kısa dönemli bir amaç seçerek planını 

yapınız ve uygulayınız.  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Grup eğitimi veren bir özel eğitim kurumu veya bir iĢ okuluna 

gittiniz mi? 
  

2. Gittiğiniz özel eğitim kurumu veya bir iĢ okulunda bir tane öğrenci 

belirlediniz                                     mi? 
  

3.  Belirlediğiniz çocuğun BEP planından kısa dönemli bir amaç 

seçtiniz mi? 
  

4. Seçtiğiniz kısa dönemli amacın planını yaptınız mı?   

5. Planınızı özel gereksinimli çocuğa uyguladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar gözden geçiriniz.  Bütün cevaplarınız “Evet” 

ise bir sonraki modüle geçiniz. 

 

 

  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENMEFAALĠYETĠ -1‟ĠN CEVAPANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 D 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

10 Y 

11 C 

12 B 

13 E 

14 A 

15 D 

16 C 

17 E 

18 B 

19 A 

20 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2‟NĠN CEVAPANAHTARI 
 

1 D 

2 Y 

3 Y 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 Y 

10 D 
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