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AÇIKLAMALAR 

ALAN Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI Dil-Konuşma Bozuklukları ve Eğitim Planı 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/50 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin 

özelliklerine uygun; bireysel eğitim ve grup eğitim planı, 

uygun araç gereç hazırlama, ortam planlama ile ilgili bilgi 

ve beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin 

özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve 

ortam planlayabileceksiniz. 
2. Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarına uygun hazırlanan bireysel ve grup 

eğitim programlarını uygulamaya yardımcı 

olabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel 

Eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel 

ve Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim odaları 

Donanım: Hikâye kitapları, oyun kitapları ve oyuncaklar, 

kuklalar, maskeler, kostümler, slaytlar, oyunlarda 

kullanılan yardımcı araç gereçler, televizyon, VCD, 

Projeksiyon. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri 

belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla 

değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı 

paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. 

 

Normal gelişim gösteren bir çocuk, altı yaşına gelinceye kadar çevresiyle kurduğu 

etkileşim sayesinde dili doğal bir süreçte kullanmaya ve iletişim süreçlerinde kendini 

yeterince ifade etmeye başlar.  Çocuk okul çağına geldiğinde ise, başta okuma-yazma 

öğretimi sürecinde, planlı olarak konuşma, dinleme, okuma ve yazma çalışmaları yürütülür 

ve çocuk ana dilinde yetkinleşmeye başlar. Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve 

duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, 

dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil konuşma bozukluğu yaşayan 

çocuklar için uygun eğitim programları oluşturup uygulamak, onların gelişimlerini en üst 

düzeyde destekleyecektir.  

 

Bu modülde edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde dil ve konuşma bozukluklarını 

tanıyıp, bu farklılıklara göre eğitim ortamı, bireysel eğitim planı, eğitim araç gereçleri 

oluşturabileceksiniz. Bunun yanında, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim 

ihtiyaçlarına uygun hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı 

olabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin özelliklerine, ihtiyaçlarına uygun 

araç gereç ve ortam planlayabileceksiniz. 

 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun hazırlanan 

bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çocuklarda dil ve konuşma becerilerini destekleyen oyun ve oyuncak 

örneklerini araştırınız. 

 Araştırmalarınızı resim ve fotoğraflarla destekleyerek bir dosya oluşturunuz. 

 Oluşturduğunuz dosya içinden bir oyuncak ve oyun seçerek sınıfta sununuz. 

 

1. DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN 

BİREYLERİN ÖZELLİKLERİNE UYGUN ARAÇ 

GEREÇ VE ORTAM HAZIRLAMA 
 

1.1. Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Bireylerin Özelliklerine Uygun 

Araç Gereçler ve Araç Gereçlerin Özellikleri 
 

Dil ve konuşma becerilerine yönelik kazanımların gerçekleşebilmesi için, öğrenme ve 

öğretme sürecinde gerekli araç gereç ve donanımın sağlanması gerekmektedir. Dil ve 

konuşma bozukluğu olan bireylere yönelik programlar ve planlar uygulanırken sesli ve renkli 

oyuncaklar (pelüş ve plastik hayvanlar, taşıtlar, bebekler, legolar, hamur vb.), resimli kartlar, 

oyun kartları, fotoğraflar, eşleme kartları, sıralama kartları boyama ve kavram kitapları, 

değerlendirme formları, test materyalleri, sözcük/cümle listeleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ders 

Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği'ne uygun olan okuma ve resimli hikâye kitapları, 

teknolojik araç ve gereçler, ayna, kronometre, metronom vb. araç ve gereçler kullanılabilir. 

Dil ve okuma yazma öğretimi için yaşamı yansıtan hikâye kitapları, mektuplar, doğal olarak 

kullanılan iletişim malzemelerine de gereksinim vardır.  

 

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyin devam ettiği eğitim kurumunda, bireyin engeli 

dikkate alınarak konuşma terapisti tarafından bir konuşma terapisi odası oluşturulmalıdır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Konuşma terapi odasında; 

 

 Ayna (masanın ölçüsünde), 

 Masa (dikdörtgen), 

 Sandalye, 

 Bilgisayar (konuşma eğitim programları), 

 Spatula, 

 Eldiven (şeffaf, ameliyat eldiveni), 

 Işıklı kalem, 

 Ayna (masa üstü, ayaklı, tıraş aynası), 

 Resimli kartlar, 

 Olay sıralama kartları, 

 Öykü kitapları, 

 Ses kayıt cihazı bulunur. 

 

Resim 1.1: Konuşma terapisi odası 
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Resim 1.2: Konuşma terapisi odası 

 

Konuşma terapisi için terapistlerin dil ve konuşma güçlüğünü ve derecesini tespit 

etmekte kullandıkları, bu amaç için özel hazırlanmış testler ve etkinliklerde çocuğu 

gözlemek, gelişimindeki ilerleme ya da aksaklıkları kaydetmek için kullandıkları gözlem 

formları da bulunmaktadır.  

 

Ülkemize göre standardize edilmiş ve kullanılmakta olan testlerden önde gelenleri 

AAT (Ankara Artikülâsyon Testi) ve Türkçe Sesletim-Ses Bilgisi Testidir.  

 

AAT (Ankara Artikülâsyon Testi), 2–12 yaş arasındaki çocukların dildeki sesleri 

edinme ve üretebilme becerilerini değerlendirmek üzere hazırlanmış bir testtir. Küçük 

çocukların kolayca tanıyabilecekleri 48 renkli ve ilgi çekici resimden oluşmaktadır. Test 

uygulamasında çocuğun sözcükleri söyleyiş şekli cevap kâğıdına yazılarak hataları belirlenir 

ve buna göre puan verilir. Testin kullanım kılavuzundaki tablodaki değerlerle çocuğun aldığı 

puan karşılaştırılarak yaşıtları düzeyinde olup olmadığı, değilse ne kadar geride olduğu 

belirlenir. Çocuğun hatalarının yaşıtları düzeyinde veya ona çok yakın olması durumunda bir 

dil uzmanına göndermeye gerek kalmaz.  

 

Türkçe Sesletim-Ses Bilgisi Testi ise, 3 yaş ve üstü sesletim ve ses bilgisel 

bozuklukların taraması, değerlendirilmesi ve terapi sonrasındaki gelişimi izleme amacıyla 

geliştirilmiş bir testtir. Bu testle, konuşmanın içeriğindeki ifade edici dil ve konuşmanın 

akıcılığı değerlendirilir.  
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Resim 1.3: Türkçe Sesletim testi resimleri 

 

Resim 1.4: Türkçe Ses Bilgisi testi resimleri 
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Bu testlerin dışında kullanılan testlerden biri de PPVT (Peabody Picture Vocabulary 

Test) dir. Bu test daha çok çocukların alıcı dil gelişimini değerlendirmede kullanılmaktadır. 

Çocuktan, verilen resimler içinden ona söylenen nesne ya da olayı göstermesi istenir. Ancak 

bu test henüz ülkemize göre standardize edilmemiştir. Bu nedenle kullanımı yaygın değildir 

ve sonuçlar yanıltıcı olabilir. 

 

Resim 1.5: Peabody Picture Vocabulary Test resimleri 

Bireysel ve grup eğitimi için, aşağıda sayılan eğitim araç ve gereçleri, kurumda yeterli 

miktarda bulundurulur. 

 

 Deney malzemeleri,  

 Müzik ve ritim aletleri, 

 Toplar, 

 İç içe geçmiş halkalar ve kutular, 

 Kavram materyalleri, 

 Efekt kartları ve ses kayıtları, 

 Fişler, 

 Resimli kartlar, 

 Öykü ve yorumlama kartları, 

 Olay sıralama kartları, 

 Kurallı oyunlar, 

 İnsan maketi, 

 Göz maketi, 

 Vücut kısımlarını gösteren kitaplar, 

 Kayıt cihazı, 

 Sembolik oyuncaklar, 

 Legolar, 

 Gerçek nesneler (üç boyutlu nesneler: bebek, araba, top, uçak ve benzeri gibi), 
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 Kuklalar, 

 Oyun hamuru, 

 Test kitapları, 

 El-göz koordinasyonuna yönelik materyaller, 

 Zekâ geliştirme materyalleri, 

 Kavram kitapları, 

 Öykü kitapları ve kartları, 

 Dikkat yoğunlaştırma materyalleri (hareketli, sesli ve ışıklı oyuncaklar), 

 Hafıza kartları, 

 Konuşma eğitim kartları, 

 Ayna, 

 Testler, 

 Sayı seti, 

 Yapboz, 

 Takmalı-sökmeli oyuncaklar 

 

Resim 1.6: Resimli çocuk kitapları 
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Resim 1.7: Olay sıralama kartları 

 

Resim 1.8: Kuklalar 
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Resim1.9: Müzik ve ritim aletleri 

 

Resim 1.10: Aynalar 
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Resim 1.11: Toplar 

 

Resim 1.12: Takmalı sökmeli oyuncaklar 
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Resim 1.13: Okuma fişleri 

 

1.2. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireylere Yönelik Araç 

Gereçler Hazırlarken Dikkat Edilecek Noktalar 
 

Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların eğitim sürecinde kullanılacak araç ve 

gereçler; bireyin yaşı, dil gelişimi, sağlık durumu, bilişsel, psiko sosyal, fiziksel özellikleri 

vb. dikkate alınarak seçilmeli ve hazırlanmalıdır. Yetişkinlerde ise yaşı, mesleği, 

sosyokültürel özelliklerine uygun araç ve gereçler kullanılmalıdır. 

 

Eğitim sırasında kullanılmak üzere ilgili materyaller hazır bulundurulmalı ve bireyin 

gelişim düzeyine uygun olmalıdır (oyuncaklar, resim kartları, resimli kitaplar, çeşitli araç 

gereç vb.). Yapılan eğitim sonrasında bireyin yapabildiği becerileri analiz edebilmek ve 

eğitim sonrasında karşılaştırma yapmak üzere kayıt alınması için gerekli teknik donanım 

hazırlanmalıdır. Ayrıca artikülasyonda ve seslerin çalışılmasında kullanılmak üzere akustik 

analize uygun bilgisayar donanımı, mikrofon, kulaklık ve ilgili bilgisayar programları 

kullanılabilir. 

 

Çocukların dil gelişimini desteklemek için gerçek nesnelerle çalışılmalı ve onların 

nesneleri aktif bir şekilde kullanmalarına olanak sağlanmalıdır. Materyaller seçilirken 

bireyin günlük yaşantısı, ilgi alanları ve gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır. Yapılan 

etkinliklerde, çocukların günlük yaşantılarını yansıtan fotoğraflardan, günlük etkinliklere 

yönelik oluşturulmuş resimli kitaplardan yararlanılabilir. 
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Resim 1.14: Kavram oyuncakları 

 

Resim 1.15: İnsan vücudu maketi 

1.3. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireylere Yönelik Eğitim 

Ortamı 
 

Eğitim yapılan oda sessiz olacak şekilde düzenlenmelidir. Bireyle karşılıklı iletişim 

sağlayacak bir şekilde, bireyin fiziksel özellikleri göz önüne alınarak hazırlanmış bir ortam 

olmalıdır. Masada karşılıklı çalışma yapılırken aradaki mesafenin iletişim için gerekli olan 

mesafeye uygun bir şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Masa ve sandalye boyutları bireyin 

yaşına uygun ölçülerde olmalıdır. Sese duyarlılığı olan bireyler için gürültü seviyesi en aza 

indirilmeli, ortam iyi aydınlatılmalı, etkileşimde konuşma mesafesi kişisel sınırları ihlal 

etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.  

 

Bireyin eğitim sürecini etkileyecek farklı durum ve ortamlar tespit edilirken (ev, okul, 

hastane, farklı kişilerle konuşma) bireyin yaşı, gelişimsel özellikleri, ilgileri göz önünde 

bulundurulmalıdır. 
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Çocuk hayattaki gibi konuşmak, anlatmak, yazmak durumundadır. Hatalar bir 

öğrenme aracı olarak kullanılır. Öğretmen gelişim aşamaları konusunda donanımlı, her 

çocuğun gelişim düzeyini bilen, iletişim fırsatlarını kullanmaya hazır bir yapıya sahip 

olmalıdır. Böyle bir yaklaşım kaynaştırma öğrencileri için sınıftan ayrılmama, becerileri 

düzeyinde eğitim alma ve öğrendiklerini genelleme açısından uygun ortamlar yaratmaktadır. 

Eğitimi uygulayan uzman, eğitim ortamını en uygun biçimde hazırlamalı ve eğitim sırasında 

eğitim teknolojilerini etkin biçimde kullanmalıdır. 

 

Öğretmen model olarak ve yüksek sesle düşünerek öğrencilerin düşünce süreçlerini 

geliştirmeyi hedefleyebilir. Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin diğer öğrencilerle 

birlikte öğrenim gördüğü kaynaştırma sınıfları, özel öğrencilerin yararına olduğu bilinen ve 

önerilen öğretim düzenlemeleri kullanıldığı takdirde (arkadaş öğretmenler, küçük grup 

etkinlikleri, etkileşimli öğretim), uygulamaya elverişli ortamlar olarak ortaya çıkar. 

 

Dil, okuma ve yazma ayrı etkinlikler halinde olmadan, bir konu, tema veya öğretim 

programı çerçevesinde, bir bütün halinde öğretilmelidir. Anlamlı deneyimlerin bir kısmının, 

çocuğun çalışma saatlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği okul sınıfında gerçekleşmesi 

önemlidir. Sınıflarda bol miktarda kitap, dergi, gazete bulundurularak okur-yazarlık teşvik 

edilmelidir. Böyle bir anlayışta sınıf düzeni, kullanılan materyaller ve öğretmenin rolü farklı 

olacaktır. Sınıf düzeni çocukların paylaşmalarına ve iletişim kurmalarına olanak tanımalıdır. 

 

Dil ve konuşma eğitimi alan bireyin eğitim sürecinde edindiği kazanımların sosyal 

yaşama geçişinin ve deneyim zenginliğinin sağlanması için çevresi ile iletişimde bulunacağı 

oyun, drama, tiyatro, gezi, spor vb. etkinliklere bireysel eğitim programı içinde yer 

verilmelidir. Birey ve aile, dil ve konuşma becerilerinin gelişimine destek olabilecek izcilik, 

tiyatro, spor etkinlikleri, müzik aleti çalma, resim yapma, iş ve mesleğine uygun etkinlikler 

vb. biçimde zamanını değerlendireceği sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda 

bilgilendirilmeli ve yönlendirilmelidir. 

 

Eğitim programının amacına uygun olarak yürütülebilmesi için öğrenme ve öğretme 

sürecinin etkili olarak kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki hususlara dikkat 

edilmelidir: 

 

 Öğrenme ve öğretme süreci planlanırken bireyin performans düzeyi, özellikleri 

ile öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. 

 Eğitim için kullanılan sürenin sonunda belirlenen hedefe ulaşılabilmesi için 

zaman kullanımı en doğru şekilde planlanmalıdır. 

 Öğrenme ve öğretme sürecinde uygun strateji, yöntem, araç gereç ve 

materyaller seçilmelidir. 

 Programda yer alan etkinliklerin, somuttan soyuta, kolaydan zora doğru aşamalı 

olarak hazırlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

 Çalışmalarda kullanılan dilin ve uygulanan etkinliklerin bireyin gelişim 

düzeyine ve özelliklerine uygun olmasına özen gösterilmelidir. 
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1.3.1. Dil ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireylere Yönelik Eğitim Ortamı 

Düzenlemelerini Etkileyen Faktörler 
 

 Öğretmen 

 

Eğitim ortamının düzenlenmesi büyük oranda özel eğitim öğretmeninin 

sorumluluğundadır. Ayrıca fizyoterapist ve dil ve konuşma terapisti gibi uzmanlar da 

öğretmene ve öğrenciye destek hizmet sunar. Eğitim ortamının düzenlenmesinde öğretmen 

bazı yeterliliklere sahip olmalıdır. Bu yeterlilikler üç grupta toplanabilir; 

 

 Kaynaştırma programına ve yetersizlikten etkilenen öğrenciye karşı 

tutum ve davranışlar, 

 Öğretimin düzenlenmesine ilişkin bilgi ve beceriler, 

 Sınıf yönetimine yönelik bilgi ve becerileridir. 

 

 Öğrenci 

 

Öğretimin en önemli parçası olan öğrencilerin özellikleri de öğretimin planlanmasını 

etkiler. Öğrenci özellikleri dört grupta incelenebilir. Bunlar; 

 

 Yetersizlikten etkilenen öğrencinin öğrenme özellikleri,  

 Akademik, sosyal ve dil becerileri,  

 Sınıftaki davranış örüntüleri,  

 Normal öğrencilerin tutum ve davranışlarıdır.  

 

Öğrencinin dikkat süresi, güdülenme durumları, sınıfta sunulan içeriğe ilgisi ve 

öğrenme stratejisi tercihleri öğrenme özelliklerini belirler. Bu faktörler dikkate alınarak, 

öğretilen içerik ve yöntemle ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

 İçerik 

 

Öğretilecek içerik müfredat programlarıyla belirlenir. Program yetersizlikten etkilenen 

öğrenciye göre de düzenlenmeli ve öğrenci ihtiyacına yönelik olarak bireyselleştirilerek 

sunulmalıdır. Sunulan içerik ile ilgili önceki bilgiler, içeriğin işlevselliği, karmaşıklığı veya 

kavramların, becerilerin zorluğu, öğretimin düzenlenmesini etkileyen faktörlerdir. Ayrıca 

müfredata bağlı olarak hazırlanan ders kitaplarının özellikleri de öğretimin düzenlenmesinde 

rol oynar. 

 

 Ortam 

 

Sınıfın fiziksel ortamı, öğrencinin güvenli ve rahatça hareket edebileceği şekilde 

düzenlenmelidir. Sınıfın ısısı, havalandırması, ışık durumu ve ses, uygun çalışma 

koşullarının oluşmasını sağlayan faktörlerdir. Uygun mobilya seçimi, oturuş düzenlerinin 

ayarlanmasında etkendir. Tahtanın, sıra ve masaların yüksekliği, öğrencilerin boyuna göre 

ayarlanmalıdır. 
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Sınıfın düzenlenmesi; fiziksel çevrenin, sınıf kurallarının, sınıf ikliminin, sınıf genel 

işleyişinin, zaman ve ev ödevlerinin düzenlenmesi şeklinde düşünülebilir.  

 

Sınıf kurallarının oluşturulması, öğretilmesi ve bu kurallara uyulması için önlemler 

alınması, sınıfın düzenlenmesinde etkendir. Özellikle özel gereksinimli çocuklar, öğretmenin 

onlardan neler beklediğini, hangi davranışların uygun olduğunu bilmeyebilirler. Bu nedenle, 

öğretmen sınıfındaki tüm öğrencilerin uygun sınıf davranışlarını fark etmelerini sağlamalı ve 

bu davranışları onlara öğretmelidir. Etkili sınıf yönetimi yapan öğretmen, problem 

davranışların ortaya çıkmasını beklemez, çıkmaması için önlemler alır. Öğretmen sınıf içi 

kuralları büyük bir panoya yazarak, sınıf içerisinde öğrencilerin göreceği yere asabilir. 

Uyulması istenilen kurallar, olumlu ifadelerle yazılmalıdır. 

 

Sınıfın düzenlenmesinde bir başka etken sınıf iklimidir. Olumlu sınıf iklimi, sınıf 

içinde özel gereksinimli öğrencilere ve tüm öğrencilerin birbirlerine yönelik genel kabul 

havasının oluşturulmasıdır. Olumlu sınıf ikliminin olduğu bir sınıfta öğrenciler daha mutlu 

ve dostça tavırlar sergilerler. Bunun sağlanmasında öğretmen davranışları ile öğrencilere 

örnek olur. Öğretmen tüm öğrencileri kabul edici ve destekleyici tavırlar sergilemesi öğrenci 

davranışlarını olumlu yönde etkiler. Olumlu sınıf ikliminin oluşturulmasında öğretmen, 

sınıftaki tüm öğrencilere önemli olduğu duygusunu yaşatmalı, onlarla zaman zaman okul dışı 

konulara ilişkin sohbetler etmeli ve özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarına 

saygı duymalıdır. Öğretmenin bu şekilde sergilediği olumlu davranışlar, sınıf içinde zamanla 

diğer öğrencilerin de benzer davranışları sergilemesi için model oluşturacaktır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin özelliklerine uygun bir materyal 

hazırlayınız. Hazırladığınız materyali sınıfta arkadaşlarınıza sunum yaparak tanıtınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dil ve konuşma bozuklukları olan 

bireylerin eğitimlerinde kullanılabilecek 

materyalleri araştırınız. 

 Dil ve konuşma bozuklukları olan 

bireylere yönelik materyallerin 

araştırılmasında özel eğitim kurumları, 

basılı yayınlar ve internetten yaralanınız. 

 Araştırmalarınız ışığında, dil ve konuşma 

bozuklukları olan bireylere yönelik 

hazırlayabileceğiniz materyale karar 

veriniz. 

 Seçiminizi yaparken, hazırlayacağınız 

materyalin dil konuşma bozukluğu olan 

bireyler için etkin kullanılabilecek bir 

materyal olmasına özen gösteriniz. 

 Materyalin yapımında kullanılabilecek 

malzemeleri hazırlayınız. 

 Gerek duyduğunuz materyalleri temin 

ediniz. 

 Materyali ihtiyaca uygun olarak 

hazırlayınız. 

 Hazırlığınızda yaptığınız 

araştırmalarınızdan yararlanınız. 

 Hazırladığınız materyali sınıfta 

arkadaşlarınıza sunum yaparak tanıtınız. 

 Sunumunuzda materyalin amacına ve 

yapım aşamalarına yer veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyin devam ettiği eğitim kurumunda, bireyin 

engeli dikkate alınarak fizyoterapist tarafından bir konuşma terapisi odası 

oluşturulmalıdır. 

2. (  ) Ülkemizde standardize edilmiş ve kullanılmakta olan testlerden önde gelenleri 

AAT (Ankara Artikülasyon Testi) ve Türkiye Sesletim-Ses Bilgisi Testidir. 

3. (  )Türkçe Sesletim-Ses Bilgisi Testi ile konuşmanın içeriğindeki ifade edici dil ve 

konuşmanın akıcılığı değerlendirilir. 

4. ( ) Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere verilen eğitimde, bireyin yapabildiği 

becerilerin analizinin sonraki eğitimlerine katkısı yoktur. 

5. (  )  Dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların eğitiminde materyal seçilirken, bireyin 

günlük yaşantısı, ilgi alanları ve gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır. 

6. ( ) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklara eğitim verilen sınıfın ısısı, 

havalandırması, ışık durumu ve ses, uygun çalışma koşullarının oluşmasını sağlayan 

faktörlerdir. 

7. (  ) Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklara öğrenme ve öğretme süreci planlanırken 

bireyin performans düzeyi, özellikleri ile öğrenme şekilleri dikkate alınmalıdır. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma güçlüğü olan bireye yönelik konuşma terapisi 

odasında bulunan materyallerden değildir? 

A) Aynalar 

B) Zekâ geliştirme materyalleri 

C) Resimli kartlar 

D) Ses kayıt cihazları 

E) Olay sıralama kartları 

 

9. 2–12 yaş arasındaki çocukların dildeki sesleri edinme ve üretebilme becerilerini 

değerlendirmek üzere hazırlanmış olan test aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ankara Gelişim ve Tarama Envanteri 

B) PeabodyPictureVocabulary Test (PPVT) 

C) Türkçe Sesletim-Sesbilgisi Testi  

D) Ankara Artikülâsyon Testi (AAT) 

E) Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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10. Aşağıdakilerden hangisi dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin özelliklerine 

uygun araç gereçlerin özellikleri ile ilgili dikkat edilecek noktalardan değildir? 

A) Araç ve gereçler bireyin yaşı, dil gelişimi, sağlık durumu, bilişsel, psiko sosyal, 

fiziksel özellikleri vb. dikkate alınarak seçilmelidir. 

B) Eğitim ortamında bilgisayar donanımı olmalıdır. 

C) Eğitim sırasında kullanılmak üzere ilgili materyaller, eğitim başlayınca temin 

edilmelidir. 

D) Eğitim sonrasında karşılaştırma yapmak üzere kayıt alınması için gerekli teknik 

donanım bulunmalıdır. 

E) Çocukların dil gelişimini desteklemek için gerçek nesnelerle çalışılmalıdır. 

 

11. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere yönelik eğitim ortamı ile ilgili aşağıdaki 

cümlelerden hangisi yanlış verilmiştir? 

A)  Eğitim yapılan oda sessiz olacak şekilde düzenlenmelidir. 

B) Konuşma mesafesi kişisel sınırları ihlal etmeyecek şekilde ayarlanmalıdır.  

C) Sınıflarda bol miktarda kitap, dergi, gazete bulundurularak okur-yazarlık teşvik 

edilmektedir.  

D) Sınıf düzeni çocukların paylaşmalarına ve iletişim kurmalarına olanak tanımalıdır. 

E) Öğretmen sınıf içerisinde alçak bir ses tonu ile konuşmalıdır. 

 

12. Aşağıdaki hangisi dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere yönelik eğitim ortamı 

düzenlemelerini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Aile 

B) Öğretmen 

C) Öğrenci 

D) İçerik  

E) Ortam 

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde dil ve konuşma becerileri ile ilgili kazanımlara 

ulaşılması için gerekli değildir? 

A) Araç-gereç ve donanım 

B) Bireye yönelik program ve plan 

C) Konuşma terapisti 

D) Okul yönetimi 

E) Eğitim ortamı 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

  

 

Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun hazırlanan 

bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olur. 

 

 

  

 

 

 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireyler için kullanılan Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Planı (BEP) konusunda çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. 

 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere eğitim veren özel eğitim okullarını 

ziyaret ederek, uyguladıkları BEP planı örneklerini inceleyiniz. 

 Edindiğiniz bilgileri ve BEP planı örneklerini, sunu şeklinde sınıf ortamında 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI OLAN 

BİREYLERE UYGUN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ (BEP) 

VE GRUP EĞİTİM PROGRAMI (GEP) 
 

2.1. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireyler İçin BEP 

Hazırlamanın Önemi 
 

Öğrencinin aynı yaş grubundaki çocuklara sunulan eğitim olanaklarından 

yararlanmasını engelleyen bir durumu varsa, yetersizliği performansını olumsuz etkiliyorsa, 

ihtiyaçlarının giderilmesi için destek eğitime gereksinim duyuluyorsa bireyselleştirilmiş 

eğitim programına (BEP) ihtiyaç vardır. Dil ve konuşma güçlüğü olan birey için 

hazırlanacak Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları, “Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim 

Programı”na dayalı olarak oluşturulacaktır. Bireyin performansı alınırken esas olan, 

programda belirtilen kazanımların hangilerini yapabildiğidir. Bireyin gerçekleştiremediği 

kazanımlar, verilecek eğitim için yol gösterici olacaktır.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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BEP’in öğrenciye, öğretmene ve anne baba yararları aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

 Öğrenciye Yararları: 

 

 Öğrencinin eğitsel ihtiyaçları belirlenir. 

 Öğrenci için bireysel bir program hazırlanır. 

 Öğrenciye göre amaçlar belirlenir. 

 Öğrencinin eğitsel çalışmaları bir düzen içinde yürütülür. 

 Öğrencide motivasyon sağlanır. 

 Kendi performansını en üst düzeye çıkarır. 

 BEP bireyi bağımsız yaşama hazırlar. 

 

Resim 2.1: Dil konuşma bozukluğu olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı 

 Öğretmene Yararları: 

 

 Öğretmen için bir plan ve kılavuz görevi görür. 

 Öğretime nereden başlayıp sırasıyla neyin, nasıl, ne süreyle öğretileceği 

konusunda öğretmeni yönlendirir. 

 Hedeflenen amaçlar doğrultusunda, çocuğun ilerlemesini takip etmeyi 

sağlar. 

 Öğretmeninin eğitime yönelik alternatif yöntemler geliştirmesini sağlar.  

 Ölçme-değerlendirme daha kolay olur. 

 

 Anne-Babaya Yararları: 

 

 Aile çocuk hakkında bilgi sahibi olur. 

 Kazandırılması hedeflenen davranışları önceden bilir. 

 Okul ile anne-baba arasındaki görüş farklılıkları ortadan kalkar. 
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2.2. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireyler İçin BEP 

Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlarda özel eğitim 

gerektiren bireyler için, bireyselleştirilmiş eğitim programının geliştirilmesi, uygulanması, 

izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme 

birimi oluşturulur.  

 

Bu birim; kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, 

gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, aile, özel eğitim gerektiren öğrenci, rehber 

öğretmen-psikolojik danışman eğitim programları hazırlamakla görevlendirilen öğretmen, 

özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni veya hazırlanan programın içeriğine uygun 

branş öğretmeni, dil ve konuşma terapisti, gerektiğinde izleme tanılama ve değerlendirme 

ekibinden görevli bir kişiden oluşur. 

 

BEP Geliştirme Birimi’nce hazırlanan BEP’in; 

 

 Bireyin gereksinimlerine göre belirlenmesi, 

 Okul ve aile tarafından karşılıklı kararlaştırılması, 

 Bireyin yaş grubuna özgü etkinlikleri desteklemesi, 

 Bireyin aitlik duygusunu desteklemeye yönelik önlemleri içermesi gerekir. 

 

2.2.1.BEP Geliştirme Biriminin Çalışma İlkeleri Nelerdir? 
 

 Birim üyeleri BEP’in amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için birlikteçalışmaya 

önem vermelidir. 

 Bireyin güçlü yönlerine ve sahip olduğu yeteneklere odaklanılmalıdır. 

 Birim üyeleri sürekli iletişim içinde olmalıdır. 

 Programlar, her bireyin gereksinimlerini karşılayacak doğrultuda 

uyarlanmalıdır. 

 Öğretim yöntemleri çeşitlilik oluşturmalıdır. 

 Düşüncede esnek, uygulamada risk almaya açık bir tavırla hareket edilmelidir. 

 Öğretmenlerin ders planları, bireyin BEP’te yer alan amaç ve hedeflerini 

yansıtmalıdır. 

 Öğretimden sorumlu okul personeli bireyin kaydettiği ilerlemeleri izlemelidir. 

 Dönemsel incelemeler, planlı olarak yapılmalıdır. 

 İlgili hizmetler (destek hizmet, destek personel vb.) yöneltme raporunda 

belirtildiği şekilde verilmelidir. 

 Değerlendirme toplantıları yapılmalıdır. 

 Birim, bireyin toplum içindeki ortamlara katılımını desteklemek amacı ile 

öğretimsel düzenlemeler yapmalıdır. 
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Resim 2.2: Dil konuşma bozukluğu olan bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim programı 

Bireysel Eğitim Planı Örneği 1 

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; 

 

Adı:  

Soyadı:  

Doğum Tarihi:  

Yaşı:  

 

Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: 

 

 BABA ANNE 

ADI- SOYADI   
MESLEĞİ   

ADRES 
EV   
İŞ   

TELEFON 
EV   
İŞ   

 

Öğrencinin Öz Geçmiş Bilgileri: 

 

 Eğitsel öz geçmiş bilgileri 

 

 Gittiği Okul Ve Kaç Yıldır 

Okula Gittiği 

 Özel rehabilitasyon merkezine 2 yıldır devam ediyor. 

 Aldığı Özel Eğitim Hizmeti 

Ve Kaç Yıldır Aldığı 

 Bireysel eğitim programından 2 yıldır 

yararlanmaktadır. 

 Özel Rehabilitasyon 

Merkezinde Aldığı Hizmet 

Türü 

 1 yıl süreyle yapılan program doğrultusunda bireysel 

ve grup destek eğitiminden yararlanması;  

 Alıcı ve ifade edici dil gelişimini destekleyen 

çalışmalardan yararlanması. 
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Tıbbi öz geçmiş bilgileri: Hastaneden verilen sağlık kurulu raporunda Down 

sendromu ve Mental Retardasyon tanısı koyulmuştur. 

 

Ek Engel Durumu Düzeyi Açıklama 
 Konuşma Bozukluğu  Gecikmiş konuşma  Yaşıtlarına göre 

konuşma becerileri 

gelişmemiştir. Sesleri, 

çıkarmaktadır. 

 

BEP Hazırlanan Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyinin Belirlenmesi 

 

Performans alanları Performans düzeyi 

 Öz Bakım Becerileri  Öz bakım becerilerinde anneye bağımlıdır. Tuvalet 

eğitimi tam gelişmemiştir. Aile okulda da onu 

tuvalete götürmektedir. Giyinme- soyunma, yemek 

yeme becerileri bireyde yeterince gelişmemiştir. 

 Varlıklar arası ilişkiler 

(öğrencinin kavram bilgisi) 

 Gelişim çağına uygun kavramları ( büyük- küçük, 

uzun- kısa, az- çok, dolu- boş) nesne kartlarından 

gösterebilmekte, benzerlik ve farklılıkları nesne 

kartlarından gösterememektedir. 

 Renk Bilgisi  Nesneleri renklerine göre ayıramamaktadır. 

 İletişim 

Becerileri 

 Alıcı Dil 

Becerileri 

 Yönerge alma ve dinleme becerisi çok sınırlı 

düzeyde gelişmiştir. Basit yönergeleri anlayıp 

yerine getirmektedir. ( Al, tut, ver, at vb.) 

 İfade Edici Dil 

Becerileri 

 Kendini ifade etmede zorlandığı görülmektedir. 

Sesleri tam anlamıyla çıkaramamaktadır. 

 Psikomotor 

Beceriler 

 Kaba Motor 

Becerileri 

 Gelişim çağına uygun olduğu düşünülmektedir. 

  İnce Motor 

Becerileri 

 Kalem tutabilmekte, blokları üst üste 

koyabilmektedir. Düğme ilikleme ve ipe boncuk 

dizmede zorlanmaktadır. 

 Akademik 

Beceriler 

 Türkçe  ------------------------------------- 

 Matematik  ------------------------------------- 

 Hayat Bilgisi- 

Sosyal Bilgiler 

 ------------------------------------- 

 Diğer Dersler  ------------------------------------- 

 Sosyal Beceriler  Çevresindeki kişilere ve yeni ortamlara uymada 

sıkıntı çekmektedir. Yeni kişilerle tanıştığında 

sözel yardımla el sıkışmakta, el sallamaktadır. 

Bireysel oyun becerilerinin geliştiği 

görülmektedir. Grup oyunu kuramamakta ve 

kurulmuş oyuna katılamamaktadır. 
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Uzun Dönemli ve Kısa Dönemli Amaçların Belirlenmesi 

 

Uzun Dönemli Amaç 1- Konuşma çalışmaları yapabilme. 

Kısa Dönemli Amaçlar: Konuşma seslerini çıkarma çalışmaları yapabilme. 

 

Uzun Dönemli Amaç 2- Dinleme ve izleme becerilerini geliştirebilme. 

Kısa dönemli Amaçlar: Dinleme ve izleme becerisini geliştirebilme. 

 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programının Hazırlanması 

 

Uzun Dönemli Amaç 1- Konuşma çalışmaları yapabilme. 

Kısa Dönemli 

Amaç 
Davranışlar 

Araç 

Gereçler 
Ölçüt Değerlendirme 

Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

 Konuşma 

seslerini 

çıkarma 

çalışmaları 

yapar. 

 Söylenen 

ünlüleri 

tekrar 

eder. 

 

 Söylenen 

ünsüzleri 

tekrar 

eder. 

 

 Ünlüleri 

ünsüzlere 

ulayarak 

çıkarılan 

sesleri 

tekrar 

eder. 

 

 Ünsüzleri 

ünlülere 

ulayarak 

çıkarılan 

sesleri 

tekrar 

eder. 

  %100 

 “ı” sesini çıkarta 

biliyor mu? 

Okuyabiliyor ve 

yazabiliyor mu? 

 “y” sesini 

çıkarta biliyor 

mu? Okuyor ve 

yazıyor mu? 

 “ıy” sesini 

çıkarta biliyor 

mu? Yazabiliyor 

mu? 

 “yı” sesini 

çıkarta biliyor 

mu? Yazabiliyor 

mu? 

 “y” harfi ile 

öğrendiğimiz a, 

e, o,u,ı 

ünlülerini 

birleştirip 

okuyabiliyor 

mu? 

 “ya” sesini 

çıkarabiliyor 

mu? 

 24 Eylül 

2014-19 

Kasım 

2014 
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Uzun Dönemli Amaç 2- Dinleme ve izleme becerisi geliştirebilme. 
Kısa Dönemli 

Amaç 
Davranışlar 

Araç 

Gereçler 
Ölçüt Değerlendirme 

Başlama ve 

Bitiş Tarihi 

 Dinleme 

ve izleme 

becerisi 

geliştirir. 

 Öykü, 

masal vb. 

okuyan 

kişiyi 

görebilec

ek 

şekilde 

oturur. 

 Okunan 

öykünün 

okunmas

ı bitene 

kadar 

dinler. 

 Dinlediği

ni jest, 

mimik ve 

hareketle

rle 

gösterir. 

 Konuşma

yı 

sessizce 

dinler. 

 Öykü 

Kitabı  
 %100 

 Masasında 

istenildiği gibi 

oturabiliyor mu? 

 Öykü bitene 

kadar 

dinleyebiliyor 

mu? 

 Öyküyü 

dinlediğini 

hareketlerle belli 

edebiliyor mu? 

 Öyküyü 

konuşmadan 

dinleyebiliyor 

mu? 
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Bireysel Eğitim Planı Örneği 2 

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; 

 

Adı Soyadı:  

Sınıfı:  

Öğretmeni: 

Eğitim Alanı: Dil ve Konuşma Gelişimi 

 

 Öğrencinin Ünite Öncesi Performans 

Düzeyi 

 Öğrencinin Ünite Sonrası Performans 

Düzeyi 

 Dil esnekliğini, dudak esnekliğini, çene 

esnekliğini geliştirici çalışmalar yapar. 

Konuşma seslerini çıkarma çalışmaları 

yapar. 

 Kendisi ile konuşan kişiyi dinler. 

 Emme çalışmaları yapar. 

 Bir ve birden fazla eylem bildiren 

komutları yerine getirir. 

 Bir konu üzerinde üç – beş dakika 

konuşur. 

Uzun Dönemli Amaçlar 

 

 Birbirini takip eden en az üç resmi hikâye 

şeklinde anlatır. 

 Bir gününü basit ifadelerle anlatır. 

 Resimli öyküleri anlatır. 

Kısa Dönemli Amaçlar 

 

 Resimli kartlardaki olayları anlatır. 

 Karışık olarak verilen en az üç resimli 

kartı sırasına göre dizer. 

 Sıraya dizdiği resimli kartları başından 

sonuna kadar anlatır. 

 Sabah kalkınca yaptıklarını söyler. 

 Okulda yaptıklarını söyler. 

 Eve gidince yaptıklarını söyler. 

 Hafta sonu yaptıklarını söyler. 

 Gördüğü veya yaşadığı bir olayı anlatır. 

 Sorulduğunda öykünün adını söyler. 

 Sorulduğunda öyküdeki kişileri söyler. 

 İstenildiğinde öyküyü anlatır. 
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2.3. Dil Ve Konuşma Bozuklukları Olan Bireyler İçin Grup Eğitim 

Planı (GEP) Hazırlamanın Önemi 
 

Bir grup çalışması yapılacak ise gruptaki her birey değerlendirilir ve buna göre her 

birey için bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Çakışan ortak becerilerden grup 

programı planlanır. 

 

Grupta her hedefle ilgili çalışmaya, her birey becerisi oranında katılır. Önemli olan 

gruptaki herkesin hedef davranışa ulaşma yolunda kendi becerisi düzeyinde ve yapabildiği 

oranda katılımını sağlamaktır. Birlikte ve beraber çalışmak esastır. Grup çalışmalarında 

amaç iletişimi, iş birliğini ve sosyal etkileşimi arttırmak olduğuna göre öğretmen öğrenciyi 

motive etmeli, yönlendirmeli, model olmalıdır. Güvensiz, içine kapanık bireyleri teşvik 

ederek görev vermesi önemlidir. Onların sözel ilişki kurabilen, birlikte çalışmaktan zevk 

duyan, sosyal bireyler olması desteklenmelidir. Böyle olduğu sürece çocuklar; 

 

 Öz bakım becerilerini geliştirir, 

 Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenir, 

 Komut alma ve sıra almayı öğrenir, 

 Özgüvenini geliştirir, 

 Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır, 

 Sosyal davranışlar kazanır. 

 

 

2.3.1.Grup Eğitiminin Dil ve Konuşma Becerileri Üzerindeki Etkileri 
 

Dil ve konuşma becerilerini destekleyici grup eğitimi etkinlikleri; grup oyunları, öykü 

okuma çalışmaları, drama etkinlikleri, sanat etkinlikleri vb. şeklinde düzenlenebilir. 

Düzenlenen öğretim yaşantıları, çocuğun kullandığı ve anladığı kelime hazinesini 

zenginleştirici şekilde olmalıdır.  

 

Dilini doğru kullanma çalışmalarında, doğrulama-pekiştirme yöntemi kullanılmalı, 

çocuğa sık konuşma, düşüncelerini açıklama olanakları sağlanmalıdır. Öğretmen 

konuşmasında, kelimeleri doğru ve tam olarak kullanmalı, çocuğun dil gelişiminde iyi 

örneklerle karşılaşmasına önem verilmelidir. 
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Resim 2.3: Dil konuşma bozukluğu olan bireyler için grup eğitim programı 

2.3.2.Grup Eğitiminin Yapılmasına İlişkin Öneriler 
 

 Öğretmen, öğrencilerin bireysel özelliklerine önem vererek daima onların 

bildiği ve anlayabildiği noktayı başlangıç noktası olarak kabul etmelidir. 

Öğretmen çocukların bireysel farklılıklarını ve deneyimlerini göz önünde 

bulundurmalıdır.  

 Çocuklar, grup etkinliklerinde öğretmenini, arkadaşlarını ve kullanılacak 

malzemeyi görecek şekilde olmalıdır. En uygun düzen “U” şeklindeki düzendir.  

 Öğretmen etkinliğin başında kısaca konuyu belirtmeli ve kullanılacak 

malzemeleri tanıtmalıdır. Etkinliğin akışında diğer malzemeler sırası geldikçe 

kullanılmalıdır.  

 Grup eğitiminde soru-cevap tekniği kullanılacaksa, öğrencilerin anlama, 

düşünme, ifade etme alışkınlıklarını kazanmada şu noktalara dikkat edilmelidir; 

 

 Grubun tamamını ilgilendiren sorular sorulmalıdır.  

 Soruya kimin cevap vereceği belirlenmeli, önce istekli olanlarla 

başlanmalıdır.  

 Öğretmen, yanlış cevap veren çocuklara karşı olumsuz ve çocukların 

cesaretlerini kırıcı tavırlar sergilememelidir. 

  Gruptaki her çocuğa soru sormalı, öğrenmesi yavaş olanlara kolay 

sorular yöneltilmelidir. Sorular tek tek sorulabildiği gibi, gruba da 

sorulur. 

 Soruların doğru cevapları paylaşılmalıdır. Yanlış cevaplar için ipuçları 

verilmelidir. 

 Öğrencilerin birbirlerine ve öğretmene soru sormaları desteklenmelidir. 

 Çocuklara, soruları cevaplarken düşünmeleri için yeterli süre verilmelidir.  

 Kendi ifadeleri ile cevap vermeleri sağlanmalı, soruların cevapları sabırla 

dinlenmeli ve izlenmelidir.  

 Soruların düzeyi çocukların başarabileceği seviyede olmalıdır. Tekrarlar 

için fırsatlar yaratılmalıdır.   



 

30 

 

Resim 2.4: Dil konuşma bozukluğu olan bireyler için grup eğitim programı 

2.3.3.Grup Eğitiminde Öğretmenin Dikkat Etmesi Gereken Noktalar 
 

 Öğretmen iyi bir dinleyici olmalıdır. Çocukların katılımını kabul edip çocuktan 

gelen ifadeleri dinledikten sonra, bu ifadeleri düzgün olarak çocuğa ve gruba 

vermelidir.  

 Paylaşılacak bilgiler çocuğun seviyesine uygun olmalı, sözcük dağarcığını 

geliştirici nitelikte olmalıdır.  

 Öğretmen, çocukların anlama ve cevaplama becerilerini geliştirmeye yönelik 

sorular sormalıdır.  

 Yapılan etkinlikler düzgün, akıcı ifade edebilme becerilerini geliştirici nitelikte 

ve çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli yapıları geliştirmeye 

yönelik olmalıdır.  

 Grubun bilgi ve dil gelişim seviyelerine uygun malzeme hazırlanıp 

kullanılmalıdır.  

 Öğretmen gruptaki çocukların kendisini ve diğer arkadaşlarını dinlemelerini 

sağlamalıdır. 

 Grupta her çocuğa kendini ifade etme fırsatı verilmeli, katılmak istemeyenlerin 

katılımlarına destek verilmelidir. Kendini ifade edemeyenlere de diğerleri 

oranında fırsatlar verilmelidir.  

 Çocukların soru sormaları desteklenmelidir. 
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Grup Eğitimi Planı (GEP) Örnekleri 

 

Etkinlik 1: Duygu ifadelerini rol oynama ile canlandırma  

 

Amaç: Alıcı dil ve ifade edici dil yeteneğini uygulayabilme, dil yeteneğini 

kavrayabilme, konuşma becerisini uygulayabilme  

 

Araç gereç: Sandalye, duygularla ilgili resimler 

 

Uygulama: Öğretmen rol oynamada duyguları ön plana çıkarmaya çalışarak aşağıdaki 

düzenlemeleri yapar. Çocuklarla “U” şeklinde oturma düzeni oluşturur. Çocukların karşısına 

bir sandalye yerleştirir. Öğretmen, “Bu sandalye öyle bir şey ki, üzerine oturan herkesi aksi 

ve suratı asık yapıyor. Bunu doğrulamam için bana yardım edebilir misiniz?” diyerek oyunu 

başlatır. Çocukları sandalyeye tek tek oturtur ve canlandırmalarını sağlarken zorlanan 

çocuklara resimleri göstererek yardımcı olur. Aksi ve suratı asık özelliklerini değiştirerek 

farklı özellikler de söyler. Daha sonra çocuklara bu sandalyeye oturan herkes istediği gibi 

(güler yüzlü, mutlu, üzüntülü, kızgın, sevinçli ) biri oluyor. “Denemek ister misiniz?” 

şeklinde de yönergeler vererek oyun oynanabilir. 

 

Etkinlik 2: “Hasta” tekerlemesini söyleme  

 

Amaç: Alıcı dil ve ifade edici dil yeteneğini uygulayabilme, konuşma becerisini 

uygulayabilme.  

 

Araç gereç: Pasta, hasta resimleri  

 

Uygulama: Çocuklar “U” şeklinde oturduktan sonra tekerleme ile ilgili resimler 

hazırlanır. Materyal gösterilir. Materyalin adı sorulur. Bilenlere “evet, aferin” gibi 

destekleyici sözler söylenerek pekiştireç sağlanır. Materyalin adı söylenir. Tekerleme 

öğretmen tarafından söylenir. Çocuklarla mısra mısra söylenir.  

 

Hastayım hasta  

Canım ister pasta  

Kalk gidelim dansa  

Dansta yeriz pasta. 
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Şekil 2.1: Ölçü aracı 

Etkinlik 3: İsmini Söyle 

 

Öğretmen çocuklara müzik eşliğinde dans edebilecekleri bir ortam sunar, müzik 

durduğunda birbirine en yakın iki çocuğun adlarını söylemeleri beklenir. Çalışma “adı ve 

doğduğu kent”, “adı ve en sevdiği yemek”, “adı ve en sevdiği hayvan” gibi konularda 

çeşitlendirilerek sürdürülür. Sonra sıra ile her bir çocuk ortaya gelir. Diğer çocuklar onunla 

ilgili bilgileri hatırlayıp söylemeye çalışırlar. 

 

Etkinlik 4: Meyve Sepeti 

 

Grup halka şeklinde durur. Her çocuğa bir meyve ismi verilir. “Elmalar yer 

değiştirsin.” yönergesiyle oyuna başlanır, elma ismi verilen çocukların yer değiştirmesi 

beklenir. Oyun “ Armutlar yer değiştirsin.”, “Muzlar yer değiştirsin.”, “Elmalarla muzlar yer 

değiştirsin.” gibi yönergelerle devam eder. “Meyve sepeti” denildiğinde ise tüm öğrencilerin 

yer değiştirmesi beklenir. Oyun “Yaz meyveleri otursun, muzlar zıplasın, portakallar el 

sallasın.” gibi yönlendirmelerle çeşitlendirilerek sürdürülür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Dil ve konuşma bozuklukları olan bireyler için eğitim veren bir özel eğitim kurumunu 

ziyaret ediniz. Bu kurumlardan edindiğiniz bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) ve grup 

eğitim programı (GEP) örneklerini inceleyiniz. İki programın eğitim ortamlarını ve 

içeriklerini karşılaştırınız. Edindiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 Dil ve konuşma bozukluğu olan bireylere 

eğitim veren bir özel eğitim kurumunu 

ziyaret ediniz. 

 Kurumu ziyaret etmeden önce gerekli 

izinleri alınız. 

 Kurumda uygulanan bireyselleştirilmiş 

eğitim programları ve grup eğitim 

programlarını inceleyiniz. 

 Programları incelerken kurumun özel 

eğitim öğretmenlerinden rehberlik alınız. 

 Her iki programın uygulanması için 

düzenlenmiş eğitim ortamlarında gözlem 

yapınız. 

 Gözlemleriniz sırasında, dikkatli ve 

objektif olunuz. 

 Her iki ortam arasındaki farklılıkları 

belirleyiniz. 
 Belirlediğiniz farkları not ediniz. 

 Edindiğiniz sonuçları bir araya getirip, 

fotoğraflarla destekleyerek 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Sunu için uygun materyaller hazırlayıp, 

sunumunuzu gerçekleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Grup eğitiminde önemli olan gruptaki herkesin hedef davranışa ulaşma yolunda 

kendi becerisi düzeyinde ve yapabildiği oranda katılımını sağlamaktır. 

2. (   ) Bireyselleştirilmiş eğitim planları, “Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitim Programı”na 

dayalı olarak oluşturulmalıdır. 

3. (   ) BEP çalışmaları okul ile anne baba arasındaki görüş farklılıklarını arttırır.  

4. (   ) Dil ve konuşma becerilerini destekleyici grup eğitim etkinlikleri; grup oyunları, 

öykü okuma çalışmaları, drama etkinlikleri, sanat etkinlikleri vb. şeklinde 

düzenlenebilir.  

5. ( ) BEP programları, her bireyin gereksinimlerini karşılayabilecek doğrultuda 

uyarlanmalıdır. 

6. (  ) GEP çalışmaları, dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin, sosyal ilişki kurabilen, 

birlikte çalışmaktan zevk duyan sosyal bireyler olmasını desteklemelidir. 

7. (   ) BEP geliştirme birimi, çalışmalarında bireyin zayıf yönlerine odaklanmalıdır. 

8. (   ) Bireyselleştirilmiş eğitim programı, dil ve konuşma terapisti tarafından hazırlanır. 

9. (  ) Öğretmen dil konuşma bozukluğu olan çocukların grup eğitimi çalışmalarında, 

gruptaki çocukların kendisini ve diğer arkadaşlarını dinlemelerini sağlamalıdır. 

10. (   )Dil ve konuşma güçlüğü olan birey için hazırlanan bireysel eğitim planı, ailenin 

sağlık durumunu da içermelidir. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise ‘’Modül Değerlendirme’’ye geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere uygun araç gereçleri 

incelediniz mi? 
  

2. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere yönelik araç gereç 

hazırladınız mı? 
  

3. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere uygun BEP örneklerini 

incelediniz mi?  
  

4. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylere uygun GEP örneklerini 

incelediniz mi? 
  

5. Dil ve konuşma bozuklukları olan bireylerin devam ettiği eğitim 

ortamlarında gözlem yaptınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda ‘’Hayır’’ şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

‘’Evet’’ ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 
4 Yanlış 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Doğru 
8 B 
9 D 

10 C 
11 E 
12 A 
13 D 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 
4 Doğru 
5 Doğru 
6 Doğru 
7 Yanlış 
8 Yanlış 
9 Doğru 

10 Yanlış 
 

 

 

 

 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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