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Bu kılavuz  ERASMUS +, Anahtar Eylem 2 (KA 2) – “Okul alanında iyi uygulamaların 

değişimini desteklemek için stratejik ortaklık”  kapsamında kabul edilen 2019-1-RO01-KA201-

064001 "TOGETHER FOR BETTER" eğitim projesinin bir ürünüdür.  

 Yenilikçiliğin ana hedef olduğu proje , 2019-2021 yılları arasında Târgu-Jiu Kapsayıcı 

Eğitim Okulu tarafından Türkiye’den Yıldız Entegre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 

Portekiz'den Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, Polonya'dan Zespol Szkol 

Mechanicznychw Namyslowie Posebno osnovno Uciliste ve Makedonya’dan Skopje  "Dr. Zlatan 

Sremec" okulları ile uluslar arası ortaklık içinde yürütülmektedir 

  Projenin ana hedefleri doğrudan sosyal kapsayıcılık konuları ve öğrencilerin performansını 

artırmak, belirli programlarda dijital becerilerin geliştirilmesine odaklanmak;  çekici öğrenme 

metodolojilerini uygulayarak öğrenme motivasyonunu teşvik etmek gibi temel yeterliliklerin 

geliştirilmesine odaklanmaktadır.  Beklenen sonuçlar, öğrencilerin resmi müfredat aracılığıyla 

öğrendiklerinden faydalanarak disiplinlerarasılığı ele alan uygulamalı öğrenmeye odaklanacak, 

ancak kapsayıcı eğitime özgü tamamlayıcı unsurlar, çeşitli metodolojiler getirecektir. 

  Küresel gelişmeler üzerine yapılan uluslararası çalışmalara göre, son yıllarda çocuk 

haklarının, özellikle de eğitim hakkının korunması ve sağlanması konusunda kayda değer bir 

ilerleme kaydedilmiştir.  Bununla birlikte, çocuk hakları ve bu alandaki ilerlemeyi izleme 

konusunda kapsamlı bir araç, standart ve taahhüt çerçevesi olmasına rağmen, milyonlarca çocuğun 

mevcut gerçekliği küresel olarak bu taahhüt ve hedeflerle keskin bir tezat oluşturmaktadır. 

  Bu kılavuz kapsayıcı eğitimin kavramsal çerçevesini, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların 

gelişiminin özelliklerini, kapsayıcı eğitim sürecinin özelliklerini, sosyo-eğitim ortaklığını ve eğitim 

yönetimini kapsayan beş içerik birimi sunmaktadır.  Öğretmenleri (eğitimciler, öğretmenler, 

psikologlar, konuşma terapistleri vb.) kapsayıcı eğitim ortamında etkili faaliyet için gerekli olan 

uygun tutum, değer ve yeterliliklere sahip olacak şekilde eğitmeyi amaçlamaktadır.  Kapsayıcı 

eğitim, kapsayıcı politikalar ve uygulamalar elde etmek ve kapsayıcı bir kültüre temel oluşturmak 

için sürekli analiz, değişim ve inşa gerektiren karmaşık, uzun süreli bir süreçtir."Öncelikli öğretmen 

eğitim sistemi" nin, bütün öğretmenlerin çocuk merkezli metodolojilere aşina olmasını sağlayacak 

bu tür bilgi ve becerilerin edinilmesine yol açan, kapsayıcı eğitim konusunu karmaşık bir şekilde ele 

alan programları kapsayıcılıksi, farklı ortamlarda öğretme ve farklılaştırılmış öğretimi yeterince 

elde etme, çocukların güçlü yanlarından yararlanma ve onların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

olması gereklidir. 
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1.1. Kaynaştırma eğitimi: kavramlar, yaklaşımlar, tanımlar. 

       

        Eğitimin evrimi, sürekli gelişimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler, sistemlerin ya da 

unsurlarının yeniden şekillendirilmesiyle belirgin ve iç içe geçmiş bir tarihe sahiptir. Reformlar, 

olumlu etkilere ek olarak, insan haklarının tam olarak kullanılmasını olumsuz yönde etkileyen 

ötekileştirme, tecrit, dışlanma gibi çeşitli ekonomik ve sosyo-kültürel değişikliklerin de bir 

sonucudur. Çocuklar da dahil olmak üzere farklı yaşlarda görülen  sosyal ötekileştirme ve dışlanma 

olayları  sosyal ve kültürel faktörlerin yanı sıra kişisel faktörler (demotivasyon, engellilik vb.) İle 

birlikte ekonomik kriterler (yoksulluğun ana neden olduğu düşünülmektedir) ile alakalıdır. 

         Başlangıçta bireylerin veya birey gruplarının "toplumun kenarına itildiği" süreçler için bir 

metafor olarak görülen ötekileştirme(marjinalleştirme) şu anda, bireylerin ekonomik, politik, 

eğitimsel ve iletişim kaynaklarına erişiminin büyük ölçüde sınırlı olduğu süreçlerin etkisini ifade 

eder.  Bireyi marjinal bir konuma getirmek, kişisel yönelim bozukluğu, izolasyon, mesafe ve sosyal 

uyumsuzluğa yol açan anomiyle yakından bağlantılıdır.  Ötekileştirme dolaylı olarak ayrımcılık, 

izolasyon, etiketleme vb.  sonuç olarak dışlama anlamına gelir. 

Bazı bağlamlarda, ötekileştirme terimi dışlanma konusunda üstüste bindirilmiştir, bu da az 

ve yetersiz sosyal katılım, sosyal entegrasyon anlamına gelir.  Dışlama sadece mevcut koşulların bir 

sonucu değildir, beklentileri yansıtır, bu da etkilenen kişinin gelecekteki sosyal yerleştirmesinin 

artık genel olmayacağı anlamına gelir. Sosyal dışlanmanın dezavantajları birbiriyle ilişkilidir ve 

Anahtar kavramlar: 

  Ötekileştirme 

(marjinalleştirme) 

  Dışlama 

  Kapsama 

  Kapsayıcı eğitim 

  Herkes için eğitim 

  Kaliteli eğitim 

  Eğitim politikaları 
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örneğin, eğitime erişimi sınırlı olan veya genel olarak erişimi olmayan çocukların, daha az ya da 

uygun sosyal bağlantınız yoksa  işgücü piyasasından dışlanma veya düşük ücretli işlerde istihdam 

edilme riskinin arttığı açıktır.  Dolayısıyla dışlanma hem insanların yaşam kalitesini hem de bir 

bütün olarak toplumun adaletini ve bütünlüğünü etkiler.  Bu nedenlerle, sosyal dışlanma, ekonomik 

büyüme ve sürdürülebilir kalkınmanın önündeki ana engellerden biri olarak AB ve BM içinde kabul 

edilmiştir. 

  Dışlama fenomeninin bariz bir tezahürü, eğitime erişimin azalması veya tam eksikliğidir.  

Eğitimden dışlanma sadece belirli çocuk kategorilerinin bir eğitim kurumuna kayıtlı olmadığı 

anlamına gelmez.  Bu fenomen çok boyutludur ve farklı formlar ve ifadeler alır: 

  Bir kuruma / eğitim programına erişimden dışlanma.  Özürlülük veya diğer gelişimsel 

eksiklikler, eğitime erişim için ayrımcılık, önyargı, saldırganlığa neden olan ciddi nedenler olarak 

görülmektedir.  Yollar, yetersiz çalışma binaları engelsiz erişime izin vermemektedir.  Ayrıca, bazı 

eğitim seviyelerinde, çalışma ücretleri ve ilgili ücretler erişim için ciddi engeller olabilir. 

  Anlamlı öğrenme deneyimlerinden dışlanma.  Eğitim kurumları öğrenenlerin özel 

gereksinimlerini karşılayacak kaynaklara sahip değildir.  Öğretme ve öğrenme süreci, çocukların 

öğrenme tarzına ve potansiyeline uyarlanmamıştır, bu da onları olumsuz ve cesaret kırıcı 

deneyimlerden geçirir. 

  Öğrenme çıktılarının tanınmasından dışlanma.  Uyarlanmış ve / veya yaygın bir süreçte 

elde edilen öğrenme çıktıları tanınmaz, önemsiz olarak kabul edilir, sertifikasyon için kabul 

edilemez ve diğer öğrenme fırsatlarına erişime izin vermez. 

 Öğrenme için gerekli yaşam beklentilerinden dışlanma.  Birçok çocuk, sağlık ve esenlik 

için uygun olmayan koşullarda, güvensizlik veya sınırlı güvenlik koşulları altında yaşıyor: yetersiz 

barınma, yetersiz beslenme veya hatta eksikliği, kıyafet eksikliği, diğer kesinlikle gerekli eşyalar, 

vb. 

 Öğrenme sonucunda edinilen beceriler yoluyla toplumun ve toplumun gelişimine 

katkının dışlanması. 

Elde edilen yeterlilikler düşük ya da önemsiz kabul edilir. Çalışılan alana veya genel olarak işe 

karşılık gelen iş fırsatları sınırlıdır.  Sosyal dışlanmaya yol açan ayrımcılık genellikle ortaya çıkar. 

           Eğitimden dışlanma olgusu için en uygun cevap kaynaştırma / kapsayıcı eğitimdir, bu 

tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve modern toplumlar inşa etmek için temel ön koşuldur. 

 Kapsayıcı eğitim kavramı, geleneksel ve modası geçmiş yaklaşımlara yanıt olarak doğmuştur; buna 

göre, bazı çocuk kategorileri engelli, öğrenme güçlükleri / sorunları, aile savunmasızlığı veya diğer 

nedenlerden dolayı ana akım okullardan hariç tutulmuştur. 
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            Kapsayılıcık kavramının kökenleri, tüm insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit 

doğduklarını kabul eden Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nde (BM 1948) kökenlidir.  Bu ifade, 

aralarındaki farklılıklara bakılmaksızın kaynaştırmanın tüm insanların kabulü olduğu fikrini 

doğurur.  İnsanları gittikleri, konuştukları veya davrandıkları yoldan ziyade oldukları ve yetenekleri 

için takdir etmekle ilgilidir.  Kapsayıcılık, her bireyin kendine özgü olduğunu takdir ederek 

insanların aralarındaki farklardan faydalanmalarına olanak tanır. 

 Daha sonra konsept tamamlandı, zenginleştirildi, farklı anlamsal nüanslar verildi.  UNESCO, 

UNICEF, Dünya Bankası ve diğerleri gibi tanınmış uluslararası kuruluşlar, IE vizyonlarını ve 

bundan kaynaklanan kavramları başlattılar. 

  UNESCO, kapsayıcı eğitimin, tüm çocukların temel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan ve 

yaşamlarını zenginleştiren kaliteli eğitime sahip olma haklarına dayandığını belirtmektedir.  

Korunmasız ve dışlanmış gruplara odaklanan kapsayıcı eğitim, her bireyin tüm potansiyelini 

geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Ayrıca UNESCO, katılım ve dahil edilme şansını eşitlemek için özel 

ihtiyaç eğitimi terimini başlatmıştır, bu da belirli çocuklar için eğitimin uyarlanması, tamamlanması 

ve esnekliği anlamına gelmektedir. 

          Kaynaştırma eğitimini etkileyen temel ilkeler, EI'nin eğitim sisteminin tüm çocuklara ulaşma 

kapasitesini güçlendiren bir süreç olduğunu ortaya koyan UNESCO Eğitime Katılım Kılavuzunda 

(2009) sunulmaktadır.  Kapsayıcı bir eğitim sistemi, ancak sıradan okullar daha kapsayıcı hale 

gelirse, yani bulundukları topluluklardaki tüm çocukları eğitmede daha iyi hale geldiklerinde 

oluşturulabilir.  UNESCO Politikasının yönergeleri kapsayıcı eğitim ile ilgili aşağıdaki ilkeleri 

özetlemektedir: 

İçerme ve kalite karşılıklıdır; 

Erişim ve kalite birbiriyle bağlantılıdır ve karşılıklı olarak güçlendirilir; 

            Kapsayıcı eğitimi sağlamak için kalite ve adalet esastır. 

         UNESCO Politikasının yönergeleri, eğitimde politika yapıcılar ve karar vericiler için, 

öğretmenler ve öğrenciler için, toplum liderleri ve sivil toplum üyeleri için kapsayıcılığı teşvik 

etme çabalarında önemli kaynaklardır. 

            UNICEF, çocuk dostu okul modelini desteklemektedir - güvenli, sağlıklı ve koruyucu bir 

öğrenme ortamını ifade eden bütünsel bir kavram (eğitim kalitesinin sağlanmasına önemli bir katkı 

ile).  Çocuk dostu okul kapsayıcı, etkili, sağlıklı ve koruyucu olup, çocukların, ailelerin ve 

toplulukların katılımını teşvik eder;  Çocuk haklarına saygı duyulmasına dayanır, en dezavantajlı 

çocuklara öncelik verir.  UNICEF'in vizyonuna göre, çocuk dostu okul: 

 dışlanan çocukları tanımlar ve kaydeder; 
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 eğitimi her çocuğun hakkı olarak tanır; 

 toplumdaki her çocuğun haklarının ve esenliğinin denetlenmesine (izlenmesine) katkıda 

bulunur; 

 farklılıklar temelinde çocukları dışlamaz, ayırt etmez veya basmakalıp davranmaz; 

 özellikle riskli durumlarda aileler ve çocuklar için zorunlu, ücretsiz, erişilebilir eğitim sunar; 

 çeşitliliğe saygı gösterir ve tüm çocuklar için öğrenmede eşitliği sağlar; 

 cinsiyet, sosyal, etnik ve yetenek düzeylerine göre çocukların ihtiyaçlarına ve çeşitliliğine 

cevap verir. 

  Bireylerin farklı ve özel gereksinimlerine ilişkin felsefe ve vizyon değişikliği, derin 

değişikliklere ve eğitimsel retoriklere yol açmıştır.  Yeni yaklaşımların baskısı altında (DSÖ'nün 

CIF onayından sonra da dahil olmak üzere, 2001), geçersiz / engelli / kurtarılamaz tip ve düzeltici 

eğitimin şartları, özel eğitim gereksinimleri ve özel gereksinimler eğitimi olan çocuk terimleri ile 

değiştirilmiştir. 

            Bu değişiklikler, bireyin özel gereksinimlerine hitap eden tıbbi modelden sosyal modele 

geçişe dayanmaktadır. 

           Böylece, kapsayıcı bir bağlamda, akademik performansa dayalı öğrenmeden toplantı 

ihtiyaçlarına dayalı öğrenmeye geçiş, yani değerlerin, tutumların, bağımsız yaşama ve sosyo-

profesyonel yerleştirme yetkinliklerinin kazanılması anlamına gelir. 

            Kapsayıcı eğitimle yakından ilgili, Jomtien, Tayland'da düzenlenen Uluslararası Eğitim 

Konferansı'nda başlatılan Herkes için Eğitim kavramıdır (5-8 Mart 1990). 

          Konferans Bildirgesi'ne göre, dünya devletleri eğitim sistemlerini şu noktalardan başlayarak 

inşa etmelidir: 

 her çocuğun eğitim hakkı; 

 bireysel farklılıkların bir engel değil, bir meydan okuma olduğu düşünülen çocuk merkezli 

bir pedagoji için istihdam; 

 öğretmenlerin eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması; 

 eğitime sektörler arası ve bütünsel bir yaklaşıma bağlılık 

  Konsept, UNESCO tarafından İspanya'nın Salamanca kentinde düzenlenen "Erişim ve 

Kalite" Konferansı'nda yeniden onaylandı (7-10 Haziran 1994).  Konferans iki önemli belgeyi kabul 

etti: tüm çocukları içeren okullar oluşturmak için harekete geçme gereğini tanıma ilkesine dayanan 

Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi ve aralarındaki farklılıklara saygı göstermek, çalışmadaki 

çocukları desteklemek. öğrenme ve bireysel gereksinimlere cevap verme. 
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Salamanca'da, kapsayıcı eğitim vizyonu kabul edildi ve aşağıdaki dönem boyunca UNESCO ve 

tüm uluslararası topluluk için referans olarak kalan öneriler yapıldı: 

 Okullar, fiziksel, entelektüel, sosyal, duygusal, dilsel veya diğer koşullarından bağımsız 

olarak tüm çocukları eğitim sürecine dahil etmelidir.  Okullar ayrıca engelli çocukları ve 

üstün zekalı çocukları, sokak çocuklarını ve istihdam edilenleri, ulaşılması zor alanlarda 

yaşayan veya göçebe bir yaşama öncülük eden çocukları, dilsel, etnik veya kültürel 

azınlıklara mensup çocukları ve çocukları kapsayıcılıklidir.  diğer dezavantajlı veya 

dışlanmış alanlardan veya gruplardan geliyor. 

 Özel eğitim ihtiyacı olan kişilerin, öğrenci üzerinde merkezli ve bu gereksinimleri 

karşılayabilecek bir pedagojiye uyum sağlaması gereken olağan okullara erişimi olmalıdır.  

Kapsayıcı oryantasyona sahip sıradan okullar, ayrımcı tutumlarla mücadele etmenin, 

karşılama toplulukları yaratmanın, kapsayıcı bir toplum inşa etmenin ve herkes için eğitim 

sağlamanın en yararlı yoludur;  ayrıca, çoğu çocuk için yararlı bir eğitim sağlar, tüm eğitim 

sisteminin verimliliğini ve sonuçta karlılığını artırır. 

 Kapsayıcı okulun temel ilkesi, mümkün olan her durumda, zorluklarından veya aralarındaki 

farklardan bağımsız olarak, tüm çocukların birlikte öğrenmeleri gerektiğidir.  Kapsayıcı 

okul, öğrencilerin bir yandan farklı öğrenme stilleri ve ritimlerini uyumlu hale getirerek 

farklı taleplerini tanımalı ve bunlara cevap vermeli ve diğer yandan, uygun eğitim 

programları, iyi organizasyon,  öğretim stratejileri, kaynakların optimum kullanımı ve 

içinde bulundukları toplulukların diğer üyeleriyle ortak çalışırlar.  Her okuldaki özel 

ihtiyaçlar için destek ve hizmetlerin sürekliliği sağlanmalıdır. 

  Altı yıl sonra, UNESCO tarafından Senegal, Dakar'da (26-28 Nisan 2000) düzenlenen 

Dünya Eğitim Forumu, tüm uluslararası toplumu ortak bir eğitim geliştirme programı etrafında 

seferber etti.  164 ülke daha sonra ortak bir eylem çerçevesini onayladı ve herkes için eğitim 

hedeflerine ulaşmaya kendini adadı.  İmzalayan devletler, eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası 

olarak, her engelli kategorisi için eğitime erişimin sağlanması için önlemler alınması gerektiği 

konusunda anlaşmışlardır. 

          Tüm çocukların öğrenebileceğini kabul ederek, kapsayıcı kaliteli eğitim aşağıdakileri 

öğrenenlere odaklanır ve şunları sağlar: 

 Eğitim ortamında gerçekleştirilen tüm eylemler çocuğun yüksek yararı tarafından 

yönlendirilir. 
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 Tüm çocuklara birey olarak saygı duyulur.  Eğitim ihtiyaçlarının güçlü yönleri, yetenekleri 

ve çeşitliliği, eğitim sürecinin tasarımının temeli olarak kabul edilmektedir.  Öğrenmedeki 

zorluklar belirlenir, anlaşılır ve uyarlanır. 

 Bütün çocuklar olumlu, dostane bir ortamda öğrenme hakkına sahiptir. 

 Müfredat ve eğitim de dahil olmak üzere ortak öğrenme ortamı, tüm çocukların tam 

potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yapılandırılmış ve uyarlanmıştır. 

 Çocukların öğrenmesinin değerlendirilmesi çeşitli yollarla gerçekleştirilir, otantik, uygun, 

alakalı ve çocukların evrimi hakkında bilgi sağlayacak kadar sıktır. 

 Çocuklarla çalışan personel, çocukların öğrenmelerinde performans sağlamak, profesyonel 

olarak gelişmek ve belirlenen mesleki standartlara uymak için gerekli beceri, tutum ve 

bilgiye sahiptir. 

 Tüm çocuklar bireysel hedeflerine ve eğitim gereksinimlerine saygı duyan, bilişsel, sosyal, 

psikolojik, kültürel gelişime katkıda bulunan çok çeşitli programlardan, hizmetlerden, 

kaynaklardan yararlanırlar. 

 Ebeveynler ve topluluk gruplarıyla ortaklıklar kurulur;  bu grupların uzmanlığından 

yararlanılmaktadır. 

 Kanıta dayalı müdahalenin yanı sıra özel gereklilikleri önlemek, değerlendirmek ve erken 

tanımlamak için sistematik önlemler uygulanmaktadır. 

 Devlet kurumları, tüm eğitim seviyelerine entegre edilmiş sorumlu hizmetler sunmak için 

işbirliği yapmaktadır. 

       Bu nedenle, kapsayıcı kaliteli eğitim, faydalanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygunluk, 

etkinlik, etkinlik ve yeterlilik anlamına gelir. 

                  

1.2. Eğitim ve kaynaştırma eğitimi hakkına ilişkin uluslararası politika 

çerçevesi 

Uluslararası düzeyde, kapsayıcı eğitim ile ilgili, alandaki tüm süreçleri destekleyen ve 

kapsayıcı politika ve uygulamaların geliştirilmesi ve uygulanması için bir referans çerçeve 

oluşturan bir takım sözleşmeler, bildiriler ve kararlar bulunmaktadır. 

 Bu belgeler aynı zamanda sosyo-eğitimsel kapsayıcılık değerlerini teşvik etmek ve 

ülkelerin kapsayıcı eğitime ulaşma konusundaki taahhütlerini belirlemek için yol gösterici ilkeler 

olarak kullanılmaktadır.  Uluslararası olarak onaylanan en popüler belgeler şunlardır: Evrensel 

İnsan Hakları Beyannamesi, 1948;  Eğitimde ayrımcılıkla mücadele konvansiyonu, 1960;  ONU 
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Çocuk Hakları Sözleşmesi, 1989;  ONU Engelli Hakları Sözleşmesi, 2007 ve çeşitli uluslararası 

yüksek profilli forumlarda kabul edilen bildiriler. 

 Kapsayıcı eğitim konusu 6-7 Temmuz 2015 tarihinde Oslo'da düzenlenen "Kalkınma 

Eğitimi" Zirvesinde de tartışıldı.  "Engelli çocuklar için kapsayıcı bir eğitime doğru" jenerikiyle 

Zirve için hazırlanan referans kitabında aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kilit mesajlar 

formüle edilmiştir: 

 Engelli çocukların dahil edilmesi ahlaki, ekonomik ve sosyal bir sorundur. 

 Engelli çocukların dahil edilmesi konusu tüm ulusal politika ve planlara entegre edilmelidir.  

Erişilebilirlik standartları uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi yoluyla uygulanmalı ve 

desteklenmelidir. 

 Ulusal hükümetler ve kalkınma ortakları tarafından planlama ve bütçeleme, engelli 

çocukların geride kalmamalarını sağlamak için çocukları kapsayıcılıklidir. 

 Engelli çocukların kaynaştırma eğitimi ile engelliler, yaş ve cinsiyet hakkında ayrıştırılmış 

verilerin sistematik olarak toplanması gereği ile ilgili göstergeleri uygulayarak derhal dahil 

edilme süreçlerini rapor etme ve izleme ihtiyacı vardır. 

Zirve belgeleri, kapsayıcı bir kalite eğitimi elde etmek için gerekli olduğunu belirtmektedir: 

 tüm okullar için asgari erişilebilirlik standartlarını sağlamak; 

 tüm öğretmenlerin / öğretmenlerin sınıftaki çeşitliliğe ve özellikle engelli çocukların dahil 

edilmesine cevap verebilmeleri için öğretmen eğitimine yatırım yapmak; 

 öğrenme materyallerinin / kaynaklarının erişilebilir bir formatta mevcut olduğundan ve 

kolayca uyarlandığından emin olmak;       

 engelli çocuklar için yardımcı teknolojilere ve cihazlara yatırım yapmak vb. 

Foruma katılanlar, "Herkes için Eğitim kavramı içinde formüle edilmiş" Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri'nin uygulanmasını desteklemek için dünya çapında kapsayıcı bir eğitim 

mekanizmasının kurulmasını ve böylece engelli çocukların küresel eğitimin gelişimindeki 

ilerleme sağlamayı hedeflemişlerdir. 

BM'nin 2030 Gündemi'nin 2015 sonunda kabul edilmesi, küresel sıkı sorunların çözümü 

için güçlü bir itici gücü temsil etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma alanındaki bu eylem programı, 

kaliteli bir eğitimin kapsayıcı ve adil olmasını garanti etmeyi ve herkes için yaşam boyu öğrenme 

fırsatlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir amaç (Hedef 4 - Kalite eğitimi) içermektedir. Listelenen 

tüm belgeler, fiziksel, entelektüel, maddi katılım kapasitesinden bağımsız olarak herhangi bir 

bireyin eğitim hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın eşit fırsatlar temelinde sağlanması gerektiğini 

belirten temel insan haklarını çağırmaktadır. 
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Uluslararası politikalar temelinde, Romanya'da çocukların medeni, sosyal, ekonomik ve 

kültürel haklarının farklı özelliklerini düzenleyen ulusal bir normatif çerçeve geliştirilmiş ve 

benimsenmiştir.  Ülkenin temel yasası, diğer organik yasalar ve hükümet kararları, eğitim hakkını, 

özellikle de özel eğitim ihtiyaçları olan ve zorluk çeken, hak gibi diğer ilgili haklarla desteklenen 

anayasal eğitim hakkının elde edilmesini sağlar.  sağlık sigortası, sosyal entegrasyon / yeniden 

entegrasyon, koruma ve özel yardım vb. 

  Özel ve özel olarak bütünleştirilmiş eğitim, Romanya ulusal eğitim sisteminin ayrılmaz bir 

parçasıdır ve tüm çocuklara / öğrencilere / gençlere eksiklik derecesine ve onların gelişim 

ihtiyaçlarına göre uyarlanmış eğitim programları sunmaktadır. 

 Engellilik türüne ve derecesine bağlı olarak üniversite öncesi eğitimin tüm seviyelerinde şu şekilde 

düzenlenir: zihinsel, işitme, görme, lokomotif, ilişkili. 

  Romanya'da, 1990'lardan bu yana, tüm çocuk kategorileri için eğitim ve sosyal hayata erişim 

ve katılımın çeşitliliği, başlatılması ve pratik olarak gerçekleştirilmesine saygı gösterilerek kapsamlı 

bir eğitim benimsenmiştir.  Bugün, engelli öğrencilerin yaklaşık yarısı genel eğitime kayıtlıdır. 

 Özel eğitim alanındaki mevzuat, çok çeşitli ve çok çeşitli özel durumlara cevap vermek üzere 

tasarlanmıştır. 

   Romanya'da özel ve özel entegre eğitim, özel eğitim gereksinimleri olan tüm çocuklara / 

öğrencilere / gençlere yöneliktir (SEN).  Özel eğitim, duruma göre, özel eğitim birimlerinde ve kitle 

eğitim birimlerinde düzenlenir.  Özel ve bireysel sınıflara veya kitle sınıflarına entegre gruplara özel 

entegre eğitim düzenlenebilir. 

 Kapsayıcı eğitim - bir toplumdaki tüm insanların eğitim sürecine katılımını desteklemek için, 

özellikle insan kaynaklarının mevcut kaynaklarını kullanmak amacıyla okul kurumunu iyileştirmek 

için kalıcı bir süreç. 

  Kapsayıcı okul - tüm çocuklar için eğitim verilen ve ayrımcılıkla mücadelede en etkili araç 

olan okul.  Bu eğitim birimlerinden gelen çocuklar, “kaynak çocuğu takip eder” ilkesine göre tüm 

haklardan, sosyal ve eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır.  Kitle okulu tarafından, entegre eğitim 

ideolojilerinin benimsenmesi, kişiselleştirilmiş müdahale programlarında (PIP) ve kişiselleştirilmiş 

eğitim programlarında (KEP) somutlaştırılmış özel belgeler hazırlayarak öğretme-öğrenme-

değerlendirme süreci düzeyinde uyarlamalar getirir.  ). 
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  Kapsayıcı eğitim için okul merkezi - öğretme-öğrenme-değerlendirme sürecini organize 

etmenin yanı sıra, kurumsal gelişimin diğer yönlerini de oluşturan bir okul kurumu: özel eğitim 

alanında eğitim / bilgi, dokümantasyon / araştırma / deney  ve toplum içinde / için eğitim hizmetleri. 

 Eğitim merkezi, gündüz merkezi, iyileştirici pedagoji merkezi vb. - Eğitim ve Araştırma Bakanlığı 

veya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Eğitim ve Araştırma Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen 

ve kurtarma, tazminat, rehabilitasyon ve  Farklı kategorilerdeki çocukların / öğrencilerin / gençlerin 

eksiklikleri ile okul ve sosyal entegrasyonu.  İçeriği belirli deneysel pedagojilere (Montessori, 

Freinet, Steiner, Waldorfetc.) Dayanan eğitim alternatifleri olarak kabul edilirler. 

  İlçe Eğitim Kaynakları ve Yardım Merkezi - tüzel kişiliğe bağlı olan ve ilçe düzeyinde 

ebeveynler, çocuklar, öğretmenler için koordine eden, izleyen ve değerlendiren psiko-pedagojik 

yardım hizmetlerini yürüten Eğitim ve Araştırma Bakanlığına bağlı birim  eğitim faaliyetleri ve 

sunulan hizmetler.  Hazırlayan: Kapsayıcı Eğitim Okul Merkezleri, Okullar Arası Konuşma ve 

Konuşma Merkezleri, Psiko-Eğitim Yardım Merkezleri ve Merkezleri, Okul Arabulucuları. 

   Romanya'daki özel ve özel entegre eğitim ulusal eğitim sisteminin bir parçasıdır ve şunları 

içerir: 

 a) özel anaokulları (erken müdahale gruplarını da içerebilir); 

 b) özel okullarda düzenlenen özel anaokulu grupları; 

 c) her türlü eksiklik / sakatlık için özel okul; 

 d) otizm spektrum bozukluğu olan çocuk / öğrenci grupları / sınıfları; 

 e) özel mesleki eğitim birimleri; 

 f) özel liseler; 

 g) özel okul merkezleri; 

 h) özel orta öğretim sonrası sınıflar / okullar; 

 i) kaynaştırma eğitimi için okul merkezlerindeki gündüz merkezleri; 

 j) özel eğitim merkezleri; 

 k) iyileştirici pedagoji merkezleri; 

 l) çoklu duyu bozukluğu olan (sağır-körlük) çocuk / öğrenci grupları / sınıfları; 

 m) davranışsal yetersizliği olan öğrenciler için rehabilitasyon okulları; 

 n) hastanelerde düzenlenen önleyici ve cezaevi sınıfları; 

 o) erken eğitim / gelişim için günlük merkezler; 

 p) korumalı çalıştaylar. 

 Özel entegre eğitimde çalışabilirler: 

 a) anaokullarına entegre edilen özel anaokulu grupları; 



„TOGETHER FOR BETTER” 
2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Project nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 

 

13 

 b) kitle okullarına entegre özel kompakt sınıflar; 

 c) kitle okullarına entegre edilen SEN'li öğrenci grupları; 

 d) SEN'i okullara / anaokullarına bireysel olarak entegre edilen öğrenciler; 

 e) kitle okullarına, liselere ve kitle eğitimindeki okul gruplarına entegre özel meslek sınıfları; 

f) HIV virüsü bulaşmış çocuk / öğrenci grupları / sınıfları; 

 g) ilçe konuşma dili merkezleri; 

 h) kapsayıcı eğitim için okul merkezleri; 

 i) ilçe psiko-pedagojik yardım merkezleri; 

 j) kapsayıcı eğitim için ilçe kaynak merkezleri; 

 k) ilçe kaynakları ve eğitim yardımı merkezleri. 

  Okul müfettişleri, 14 yaşına kadar mezun olamayan, zorunlu genel eğitimin ilk 5 sınıfından 

SEN'li öğrencilerden oluşan özel sınıfların organizasyonunu onaylar.  Bu sınıflar, eksiklik 

derecesine bağlı olarak 4-12 öğrenciden oluşan özel ve özel olarak entegre eğitim birimlerine ek 

olarak frekans veya düşük frekanslı eğitim olarak çalışır. 

  SEN'li özel entegre eğitim biçiminde eğitim gören çocuklar / öğrenciler, çocuğun özel 

korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuatın yanı sıra özel eğitimden tazminat, iyileşme, 

rehabilitasyon, terapi programları tarafından öngörülen tüm haklardan,  amacı rehabilitasyon ve 

entegrasyon.  okul ve sosyal.  Kitle eğitimine entegre edilen SEN'li çocuklar, öğrenciler ve gençler, 

destek / seyahat eden öğretmenler aracılığıyla eğitim desteğinden yararlanırlar. 

  Duyusal yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim birimleri kitle okulunun müfredatını 

uygular.  Bu birimler sadece özel eğitim sistemine göre yapılarını ve örgütlenme biçimlerini 

korurlar ve içerik olarak okul hazırlığı ve uzmanlığı kitle okuluna benzer.  Özel teknolojik liseler, 

lise sınıfları ve özel lise sonrası sınıflar kitle okulunun modeline göre düzenlenir (içerik, profiller, 

uzmanlıklar, amaçlar, hedefler ve / veya yeterlilikler).  Bu birimlere özgü stratejiler, yöntemler ve 

öğretme / öğrenme yöntemleri. 
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    Kapsayıcı eğitim, "özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin (SEN) eğitiminin, okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretimdeki resmi ve özel okullarda engelli olmayan yaşıtlarıyla eğitimlerine devam 

etmesi ilkesine dayanan özel bir eğitim uygulaması olarak tanımlanmaktadır.  ve MEB Özel Eğitim 

Yönetmeliği: (MEB, 2006). 

  Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bir bölümü olan Özel Eğitim Dairesi, Özel ve Kapsayıcı 

Eğitimin kalitesini ve miktarını artırmak için Türkiye'deki tüm özel eğitim hizmetlerini koordine 

eder ve izler. 

  Ana okullarda engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili mevzuatın tarihi, Özel Eğitim İhtiyaçları 

Olan Çocuklar Kanunu (No. 2916) ile 1983 yılına dayanmaktadır.  1983, 1997, 2004 ve 2006'da 

yapılan mevzuat ve yönetmeliklerle (MEB, 1983, 1997, 2004, 2006), Türkiye'de SEN'li çocukların 

eğitimi geliştirilmiştir. 

  Türk Milli Eğitiminin özel eğitiminin temel ilkeleri;  SEN'li tüm bireyler ihtiyaçları, ilgi 

alanları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanır;  SEN'li 

bireyler eğitimlerine erken yaşta başlar;  SEN'li bireylerin sosyal ve fiziksel çevrelerini 

değiştirmeden mümkün olduğunca özel eğitim hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi;  SEN'li 

bireylerin akranlarıyla birlikte eğitimine öncelik vermek, eğitimsel performanslarını dikkate almak 

ve amaç, öğretim süreci ve değerlendirmenin içeriğinde uyarlamalar yapmak;  SEN'li bireylere 

rehabilitasyon hizmeti veren kurum ve kuruluşlarla işbirliğini, her düzeyde ve her düzeyde 

eğitimlerini sürdürmek;  Bireyselleştirilmiş eğitim planlarının geliştirilmesi ve eğitim 

programlarının, yeterlilikleri, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve farklı akademik alanlardaki 

yeterlilikleri göz önünde bulundurularak bireyin ihtiyaçlarına göre uygulanması (MEB, 2006) 

  Kapsayıcı ortamlarda farklı özel eğitim kategorilerinden özel ihtiyaçları olan öğrenciler, 

zihinsel engelli, işitme bozukluğu, fiziksel bozukluklar, özel yetenekler, dikkat eksikliği bozukluğu, 

hiperaktivite, konuşma bozuklukları, otizmli bozukluklar, öğrenme bozuklukları ve kronik 

hastalıklar (MEB) dahil olmak üzere önemli ölçüde değişmektedir.  , 2013). 

  Özel Eğitim Hizmetleri Mevzuatı'na (MEB, 2006) göre, 23. madde, kapsayıcı eğitim, özel 

eğitim alan öğrencilerin normal anaokulu ilköğretim ve ortaöğretim sınıflarının yanı sıra yaygın 

eğitim ortamlarında akranlarıyla eğitim almalarını sağlayan özel bir eğitim hizmetidir.  .  Sonuç 

olarak, Türkiye'de özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler aşağıda gösterilen çeşitli ortamlarda eğitim 

alabilirler.Ana akım okullarında farklı kapsayıcı türler vardır: tam zamanlı kapsayıcı eğitim (ana 
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akım okullarda), yarı zamanlı kapsayıcı eğitim (özel bir eğitim sınıfına kayıtlı ancak diğer 

öğrencilerle ana akım eğitim sınıflarına katılan öğrenciler). 

  37-66 ay arasında SEN'li bireyler için okul öncesi eğitim zorunludur.  Tercih, SEN'li 

bireylerin ana akım okullardaki akranlarıyla kapsayıcı sınıflarda eğitimlerine devam etmelerini 

sağlamaktır. 

  İlköğretim ve Ortaöğretimde temel tercih, SEN'li bireylerin ana akım okullarda akranlarıyla 

eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktır.  Ancak, eğitim programlarında genel hedeflere 

ulaşamayan bireyler, eğitim alanlarını, gelişim alanlarındaki bireylerin performans düzeylerini göz 

önünde bulundurarak eğitim planlarının hazırlandığı özel okul ve kurumlarda sürdürmektedir 

(MEB, 2006). 

  Kapsayıcı bir sınıfta, SEN olan en fazla 2 öğrenci yerleştirilebilir.  2 dahil öğrenci varsa 

kindargartens 10'da ve 1 dahil öğrenci varsa maksimum öğrenci sayısı;  ilkokul derslerinde 25 (2 

dahil edilmiş öğrenci) ve 35 (1 dahil) öğrenci varsa 35'tir. Destek eğitim odalarında, 

kişiselleştirilmiş eğitim programının maksimum faydayı sağlaması düşünülerek birebir eğitim 

planlanmaktadır.  Destek eğitim odaları, SEN öğrencilerinin velilerinin dilekçesiyle düzenlenebilir.
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Makedonya Cumhuriyeti, herkesin yasalar önünde eşit olduğu demokratik ve sosyal bir 

devlettir burada ülkenin anayasal düzeninin temel değerlerinden biri demokratik ilkelere ve insan 

haklarına saygıdır. Ülke ayrıca Avrupa Sözleşmesini insan haklarının ve Avrupa Konseyi temel 

haklarının korunması (AİHM-1950) ve insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunması 

hakkındaki Avrupa Sözleşmesi Protokolü No. 12 (Bu Sözleşme, temel hükümlerinde, belirlenen 

hak ve özgürlüklerin kullanılmasını öngörmektedir.)kabul etmektedir. 

Sözleşmede belirtilenler cinsiyet, ırk, renk, ulusal veya sosyal köken, siyasi veya dini görüş, 

mülk ve sosyal statü gibi ayrımcılık yapılmaksızın güvenceye alınacaktır. Protokol, ayrımcılığın 

genel olarak yasaklanmasını sağlar ve ayrımcılık yapmama durumunu güçlendirir ve genişletir. 

(insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nin 14. 

maddesinde yer alan hüküm.) 

Eğitimde yer alma kavramına saygı duyan Makedonya Cumhuriyeti, programın 

uygulanmasını özel eğitim planları ile ayarlayan ve özel eğitimcilerden ek yardım sunan ana okul 

öncesi kurum ve okullarına özel ihtiyaçları olan çocukların çoğunluğunu dahil etmeye 

çalışmaktadır. diğer eğitim uzmanları (pedagoglar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları). 

Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın yetkisi altında Eğitim Geliştirme Bürosu [1] okul öncesi, 

ilköğretim, ortaöğretim, uzmanlık eğitimi, yetişkin eğitimi ve özel ihtiyaçları olan çocuklar için 

eğitim için eğitim planları ve programları hazırlamaktadır. Bu kurumun web sitesinde herkese açık 

olarak sunulur. Eğitim Geliştirme Bürosu, ülkenin eğitim gelişimine katkıda bulunan özel 

ihtiyaçları olan çocuklar için okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim, yetişkin eğitimi ve 

eğitimi ile ilgili bilgi ve verileri toplama ve analiz etme yükümlülüğüne sahiptir. 

Hedef grupların tanımı 

Makedonya Cumhuriyeti Sosyal Koruma Kanunu'na göre, özel ihtiyaçları olan kişiler 

aşağıdaki kategorilerde açıklanmaktadır: 

1. Görme bozukluğu olan kişiler (zayıf görme ve kör olan); 

2. İşitme engelli kişiler (işitme zorluğu ve sağır); 

3. Ses, konuşma ve dilde engelli kişiler; 

4. Fiziksel engelli kişiler; 

5. Zihinsel engelli kişiler (hafif, orta, şiddetli ve derin); 

6. Otizm Spektrum Bozuklukları Üzerine Kişiler 
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7. Kronik hastalığı olan ve 

8. Birden fazla engelli (gelişimde birleşik engelli kişiler). 

Ana akım okul öncesi eğitim, özel ihtiyaçları olan aşağıdaki çocuk kategorilerini kapsar: 

• görme engelli çocuklar; 

• işitme engelli çocuklar; 

• zihinsel engelli çocuklar; 

• fiziksel engelli çocuklar; 

• kronik hastalığı olan çocuklar; 

• otizimli çocuklar. 

İlköğretimde özel ihtiyaçları olan çocuklar eğitimlerini özel ilkokullarda, özel bölümlerdeki 

normal okullarda veya düzenli bölümlerdeki normal okullarda alabilirler. Aşağıdaki özel ihtiyaçları 

olan çocuk kategorileri bulunmaktadır: 

• görme engelli çocuklar; 

• işitme engelli çocuklar; 

• zihinsel engelli çocuklar; 

• otizmli ASD'li çocuklar; 

• sosyal davranış bozuklukları olan çocuklar. 

Özel ihtiyaçları olan çocuklar için orta öğretim, aşağıdaki özel okullarda gerçekleştirilebilir: 

• görme engelli çocuklar; 

• işitme engelli çocuklar; 

• zihinsel engelli çocuklar. 

Profesyonel kurumlar (özel ihtiyaçları olan çocuklarla çalışmak için uzmanlaşmış kamu 

sağlık kurumları) tarafından yapılan çocuğun psiko-fiziksel durumunun (özel ihtiyaçları olan 

çocukların dezavantajlarının, bozukluklarının ve engelliliklerinin türlerini ve derecelerini 

tanımlamak) tahmin edilmesi ebeveynler için zorunlu değildir. bu tıbbi raporu, özel eğitim 

kurumları (özel ilkokullar veya ortaokullar) hariç, eğitim kurumlarında (okul öncesi kurumlar veya 

okullar) kayıt sürecine dahil etmemektedir. 

Özel destek önlemleri 

İlköğretim Kanunları ve Ortaöğretim Yasası'na göre, okullar özel ihtiyaçları olan çocukların 

eğitim için yeterli koşullara sahip olmasını sağlamalıdır - programın uygulanış şeklini ve modunu 

ayarlar ve ek uzman yardımı sunarlar. 

Program aracılığıyla bilginin ve ilerlemenin değerlendirilmesine yönelik düzeltilmiş yöntemler de 

sağlanabilir. İlgili yasalara ek olarak, Hükümet 2010 yılında engelli ve engelli kişilerin haklarının 
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standardizasyonu için Ulusal stratejiyi kabul etmiştir. Strateji, eğitim ihtiyaçları ve bu hedef 

grupların gerekliliği ile ilgili yedi özel önlemin gerçekleştirilmesini öngörmüştür: 

• Özel gereksinimi olan çocukların okul öncesi eğitim dahil eğitim sistemine dahil edilmesi için 

programların geliştirilmesi; 

• Eğitimin her kademesinde eğitim sürecinde ayrımcılık alanını tanımlayan mevcut mevzuat 

hükümlerinin uygulanması ve geliştirilmesi; 

• Özel eğitim okullarının yanı sıra normal okullarda da özel eğitimcilerin katılımıyla çocuklarla 

bireysel çalışma; 

• SEN öğrencilerinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre rehberlik edilmesi; 

• Eğitim düzeyleri boyunca dikey geçişi sağlayacak eğitim derecesi sağlanması; 

• Eğitim yoluyla kapsayıcı yaklaşım konusunda farkındalık yaratmaya katkıda bulunacak olan 

ebeveynleri tarafından eğitimleri yoluyla motivasyon programlarının geliştirilmesi; 

• Kapsayıcı eğitimin desteklenmesi ve uygulanması için öğretim elemanları, okul müdürleri ve 

okuldaki meslektaşlar için eğitim sağlanması. 

Bu önlemlerin ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile 

Belediyelerin yerel eğitim yetkilileri olarak sorumluluğundadır. 

Bireyselleştirilmiş programlar 

Ebeveynlerle işbirliği içinde, okul öncesi kurumlar ve okullar, çalışma biçimlerini, uzman 

veya fiziksel yardım yöntemlerini, programlar arasında aktarımı ve bilginin düzenlenmesi, test 

edilmesi ve değerlendirilmesinde gerekli ayarlamaları belirterek, özel ihtiyaçları olan her çocuk için 

bireysel bir program olarka adlandırılır, program ve öğretim süresi organizasyonu boyunca ilerler. 

Ek uzman yardımı 

Ek uzman yardımının (genellikle özel eğitimci) amacı, engellilerin, bozuklukların ve 

eksikliklerin üstesinden gelmek ve okullarda öğretim yardımı sağlamaktır. Ek uzman yardımının 

derecesi, çocuğun bir okul öncesi kuruma mı, ilkokul veya ortaokula mı gittiği ve ayrıca çocuğun 

engelli ve ihtiyaçlarına da bağlıdır. 

Farklı dezavantajlara (özel eğitimciler ve rehabilitasyon görevlileri, sosyal hizmet 

uzmanları, pedagoglar, psikologlar, konuşma terapistleri) göre farklı disiplinlerden profesyoneller 

tarafından ek yardım yapılır. Öğretim yardımı, tamamlayıcı mesleki bilgi edinmiş öğretmenler 

tarafından gerçekleştirilir. 

Bir departmandaki çocuk sayısında azalma 
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Özel ihtiyaçları olan bir çocuğu olan bir sınıfta veya grupta, çocukları sınıflara ayırmak için 

normların öngördüğü gibi daha az çocuk vardır. Karar, Makedonya Cumhuriyeti'ndeki ilk ve orta 

öğrenim yasaları çerçevesinde belirlenmiştir. 

Yetenekli ve yetenekli çocukların daha hızlı ilerlemesi 

Ortalamanın üzerinde sonuçlara ulaşan öğrenciler - ek eğitim almadan - daha yüksek sınıfa 

daha hızlı ilerleyebilirler. Böylece Okul Konseyinin önerisi ile ilköğretimi dokuz yıldan daha önce 

tamamlayabilirler. Ortaokul öğrencileri de program gereksinimlerini ortalama öğrenciler kadar kısa 

sürede tamamlayabilirler. 

Diğer kurumlarla işbirliği 

Okul öncesi kurumlar ve okullar, genel okul öncesi kurumlarda ve okullarda çocuklara ek 

uzman yardımı sunabilecek özel eğitimciler ve rehabilitasyon görevlileri istihdam eden özel 

ihtiyaçları olan çocukların eğitimi için özel okullar ve kurumlarla işbirliği yapmaktadır. 

Sağır, kör ve fiziksel engelli çocuklar için, mesleki yeterlilikleri, sosyal çalışma merkezleri 

kapsamında, çocukların tedavi ve değerlendirmelerini yürüten uzmanlaşmış kurumlar, her çocuğun 

eğitimsel ilerlemesinde de çok önemli bir rol oynamaktadır. 
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Portekiz, UNCRPD Komitesi tarafından, 673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 

kabulü nedeniyle takdir edildi.  3/2008, Kanun no.  12/2008 12 Mayıs 2008, özel eğitim ihtiyacı 

olan kişiler için kaynaştırma eğitimi hakkının uygulanmasını amaçlamaktadır.  Bu düzenleme 

sonucunda 2015 yılında Portekiz'de engelli öğrencilerin% 98'i düzenli okullara devam etmiştir. 

 Portekiz'de “özel eğitim devlet okulları(SEN)” ve “özel okullar(SEN)” (özel veya devlet) yoktur.       

Söz konusu kararname, Portekiz'deki kamu, özel ve kooperatif sektörlerinde okul öncesi, ilköğretim 

ve ortaöğretimde sağlanacak özel desteği listelemektedir.  Eğitim Bakanlığı, Göç Yüksek 

Komisyonu, AC Enstitüsü (ACm, IP) ile ortaklaşa, okul öncesi eğitimden tüm çocuk ve gençlerin 

entegrasyon ve eğitim başarısını  çeşitliliği teşvik eden ve tüm dini kültürlere, dillere ve geleneklere 

hoşgörü ve saygı sağlayan ulusal,Avrupa ve uluslararası vatandaşlık için ortaokul ve eğitimi, 

kültürlerarası eğitimin temel ilkelerini teşvik etmeye kararlıdır.    Irk, stereotipler ve önyargılarla 

mücadele eden çeşitli girişimler, kampanyalar, projeler, eğitim kursları ve bilinçlendirme oturumları 

şeklinde uygulanmıştır. 

 2012'den başlayarak, Kültürlerarası Okul Damgası, tüm öğrencilerin kültürlerarasılığı, fırsat 

eşitliğini ve akademik başarısını teşvik etmek için strateji ve eylemler uygulayan okulları ayırt eder 

ve kamuya açıklar.  Aynı zamanda, çeşitliliğe değer veren okulları herkes için bir fırsat ve öğrenme 

kaynağı olarak tanımlar.  Stampa'ya başvurma süreci okullara kültürlerarası eğitimle ilgili 

uygulamalarını değerlendirme fırsatı verir.  Değerlendirme; ayrımcı davranışlara ilişkin uygulanan 

prosedürler, okuldaki kültürel ve dilsel çeşitliliğin teşhisi ve izlenmesi ve öğrenciler arasındaki 

akademik başarı ile akademik başarı arasındaki bağlantı sisteminin varlığı, yeni öğrenci alma 

uygulamaları gibi uygulamaları içerir.  , özellikle farklı milletlerden veya etnik kökenlerden gelen 

öğrenciler, dilsel çeşitliliğin değeri ve kültürel bağlamı, bir öğrenme aracı olarak, öğretmenler 

tarafından kullanılan pedagojik yöntemler ve müfredatın eleştirel düşünülmesi, öğretmenlerin 

kültürlerarası eğitim alanında eğitimi konusunda  öğrencilerin gelişimini ve karar vermeyi okul 

girişimleri açısından olduğu kadar öğrenme sürecine ve aileleri ve daha geniş toplumu okul 

hayatına dahil etme stratejilerine katılımı.  Okullar, kendi uygulamalarının tutarlılığına göre farklı 

seviyelerde Stampa (seviye I, II veya III) alabilirler. 
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  Kültürlerarası Okullar Ağı, ACm, I.P., Genel Eğitim Müdürlüğü ve Ağa Han Vakfı 

tarafından teşvik edilen ve okul kapasitelerinin geliştirilmesini ve kültürlerarası eğitim alanındaki 

en iyi uygulamaların değişimini destekleyen bir programdır. 

  Ağ, kültürel veya ulusal kökenlerinden bağımsız olarak tüm çocukların ve gençlerin 

kabulünü, entegrasyonunu ve eğitimsel başarısını teşvik etmenin yanı sıra farklılıklara açıklık 

kültürünü ve uygulamalarını teşvik etmeyi ve öğrenciler arasında olumlu etkileşimler kurmayı 

taahhüt eden okullardan ve diğer üyeler oluşur.  Farklı kültürlerden gelen eğitim topluluğunun  Ağa 

katılım ihtiyacı ifade eder: 

 kültürlerarası eğitim uygulamalarının Eğitim Fakültesi'ne entegre edilmesi ve Yıllık faaliyet 

planının aşağıdaki alanlarda entegrasyonu amaçlanır. 

 okul kültürü, eğitim programı (içerik, kaynaklar ve didaktik) ve toplum katılımı; 

 eğitim topluluğunun farklı aktörlerine kültürlerarası eğitim oturumları sunmak; 

 rehberlik, denetim ve izleme faaliyetlerine katılım ve; 

 işbirliği platformu kullanarak uygulamaları ve kaynakları paylaşmak. 

 2018 yılında Ağ yaklaşık 120 okuldan oluşmaktadır. 

  Kültürlerarası Eğitim Seti, talep üzerine ve çevrimiçi olarak okullar ve diğer kuruluşlar 

veya profesyoneller için 40 adet yayın, kılavuz, kitap, DVD, broşür, poster ve çalışma paketidir.  Bu 

kaynaklar kültürel ve dini çeşitlilik, kültürlerarası öğrenme ve arabuluculuk, ırkçılık, mülteciler, 

Roman toplulukları, göç ve insan hakları gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır.  Bunlar, okullarda 

çocuklarla ve gençlerle çalışan öğretmenler ve eğitim profesyonelleri için önemli araçlardır. 

  2016 yılında Göç Yüksek Komiserliği, Eşitlik ve Irk Ayrımcılığıyla Mücadele Komisyonu 

ile birlikte, okul öncesi sistemde 3 ila 5 yaş arası çocukları hedef alan ulusal bir kampanya 

düzenledi.  Bu kampanyanın konsepti, bir araç kutusunda farklı cilt tonlarına sahip 6 renkli kalem 

seti ve gri şehrin renkleri ("As cores da ciudad cinzenta") hikayesini içeren bir kitap toplamaktı.  Bu 

kampanya, çocukları kitabı renklendirmeye ve hikayenin ana mesajını dinlemeye ve yansıtmaya 

davet etti: yeni renkleri, yeni fikirleri ve perspektifleri getiren yeni vatandaşları ağırlayan bir şehir.  

500 yaşına kadar olan öğrencilerle birlikte 3500'den fazla Portekiz devlet okulunun tamamı 150.000 

çocuğa ulaşan kalem ve kitap aldı.  Sonuç çok olumluydu 

  2018 yılında, Yüksek Komiser ayrıca çocukların ve gençlerin ayrımcılıkla mücadele 

çalışmaları oluşturmasına neden olan ulusal bir rekabeti de teşvik etti.  Şimdiye kadar 500 teklif 

gönderildi. 

  Göç Yüksek Komisyonu tarafından geliştirilen seçenekler programı, özellikle göçmenlerin 

ve etnik azınlıkların torunları olmak üzere, savunmasız sosyo-ekonomik geçmişlerden çocukların ve 
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gençlerin sosyal katılımını teşvik etmektedir.  Bu Programda, yerel projeler veri konularının özel 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır ve akademik başarıyı arttırmak için okul desteğine 

büyük önem vermektedir. 

  Okul terkiyle mücadele etmek ve akademik başarıya ulaşmak için önemli bir yatırım 

yapılmaktadır.  Halen, altıncı kuşakta (2016-2018), Seçim Programı eğitim ve öğretimle ilgili, 

çalışma yardımı, sosyal ve kişisel yetenekler programının geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri gibi 

çeşitli faaliyetleri içeren 99 projeyi desteklemektedir.  akademik başarıyı teşvik etmek için yaygın. 

 

2016 yılında başlatılan Eğitimin Geliştirilmesi Operasyonel Programı (OPRE), genç 

Romanların yükseköğretime erişimini teşvik etmeyi ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır.  Amacı, bu 

topluluklar ve örgün eğitim sistemi arasındaki engelleri azaltmak ve bu çalışma döngüsünde okulun 

erken ayrılmasını önlemektir.  OPRE, son baskısında 25 üniversite bursunun yanı sıra kapasite 

geliştirme ve teknik destek, farkındalık, aile ve toplum arabuluculuğu ile öğrencilere bireysel destek 

ve rehberlik programı sundu. 
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Polonya eğitim sistemi, psikolojik ve pedagojik destek alma olasılığı ile birlikte, her bir 

çocuğa uyarlanmış, elde edilen gelişim yaşına ve seviyesine uygun eğitimin yanı sıra, içeriğin, 

öğretim yöntemlerinin ve çalışma organizasyonunun psiko-fiziksel yeteneklere göre uyarlanmasını 

sağlar. ve özel öğretim biçimleri. Ayrıca, sistem şunları sağlar: 

• Bireysel ihtiyaçlara, gelişim ve eğitimin yatkınlıklarına bağlı olarak, sosyal olarak 

ayarlanmamış ve sosyal uyumsuzluk riski altındaki engelli çocuklar tarafından her türlü okulda 

eğitim alma şansı, 

• Bireysel eğitim süreçlerinin, formlarının, müfredatın ve yeniden doğrulamanın 

uygulanmasına olanak tanıyan tüm engelli öğrencilere bakmak. 

Eğitim 18 yaşına kadar zorunludur. Zorunlu eğitim çocuğun anaokulunda 6 - bir yıl (2012'den bu 

yana 5 yıl) yaşadığı yıl başlar. Polonya'daki eğitim sistemi, maluliyet ilanından okul başlangıcına 

kadar engelli çocuklar için erken müdahale sağlamaktadır. 

  Aşağıdaki eğitim aşamaları vardır: 

• okul öncesi eğitim - 3 ila 6 yaş arası çocuklar için 

• ortaokul - iki eğitim aşaması da dahil olmak üzere sekiz yıllık okul 

• lise - genel veya meslek okulu; ilgili okullarda, öğrenciler üç, dört veya beş yıl boyunca katılırlar. 

Lisede ve meslek okulunda eğitimin tamamlanması genel bir eğitim sertifikasıdır. Meslek okulları 

profesyonel sınavlar sunar. 

Özel eğitim ihtiyaçları. Çocukların veya gençlerin, eğitim, gelişim ve öğrenme fırsatları, 

eğitim süreci boyunca ek yardım almadan (örneğin özürlülük nedeniyle, özgül öğrenme güçlükleri, 

travmadan kaynaklanan duygusal problemler). 

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar grubunda Polonya'da yetenekli çocuklar da 

bulunmaktadır. Okul yeteneklerini tanımalı ve yeteneklerine yardım etmelidir. 

Özel eğitim ihtiyaçları: 

• uzun süreli hastalık 

• uyum sorunları 

• özgül öğrenme güçlükleri (disleksi, disgrafi, diskalculi) 

• konuşma bozukluğu 

• travmanın neden olduğu duygusal ve davranışsal zorluklar 



„TOGETHER FOR BETTER” 
2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Project nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 

 

24 

•zorlukları öğrenmek. 

Özel eğitim organizasyonu ve öğretim yöntemleri 

Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler arasında Polonya eğitim sisteminde, özel bir öğretim 

ve öğretim yöntemleri organizasyonuna ihtiyaç duyan çocukları ayırt ediyoruz. Bu, çocukların 

uyarlanmış bir müfredat ve ayarlanmış öğrenme koşulları ile eğitimleri sırasında kapsamlı uzman 

desteğine ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Bu grupta engelli çocukları aşağıdaki gibi ayırıyoruz: 

• Fiziksel engeller 

• zihinsel engelli kişiler 

• kör 

• görme bozukluğu 

• sağır 

• işitme bozuklukları 

• Asperger sendromu dahil otizm 

• çoklu engelli 

• anormal sosyal işlevi olan öğrenciler - sosyal olarak uygunsuz gençlik 

Polonya'da farklı okul türleri vardır: 

• kapsayıcı eğitim sunan ana akım okullar 

• normal okullarda veya entegrasyon okullarında entegrasyon sınıfları 

• aşağıdakiler için özel okullar ve özel yatılı okullar: kör ve görme engelli ve işitme engelli ve 

işitme güçlüğü çekenler, zihinsel engelli, fiziksel engelli, hasta çocuklar (bu okullar hastanelerde 

bulunur), çocuklar ve asosyal bozukluğu olan gençler için merkezler. 
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2.1. Temel kavramlar: yönetim - eğitim yönetimi - kaynaştırma eğitiminin 

yönetimi 

Modern dünyanın bilimi olarak adlandırılan yönetim, toplumlarda ve sistemlerde meydana 

gelen değişikliklere karşı çok hassastır ve inovasyon hızını artırmak ve değişime hızlı bir tepki 

verme ihtiyacını arttırmak,  süreçlerin karmaşıklığı, ilişkiler, teknolojilerin gelişimi vb. gibi farklı 

faktörlerin baskısı altında hızlı bir evrim geçirmektedir:  

  Genel bir perspektiften bakıldığında yönetim, alanın hedeflerine ulaşılmasını ve süreçlerin 

kalitesini sağlayan bir sistemdeki tüm kaynakların organizasyonunu ve harekete geçirilmesi 

olduğunu varsayarak, herhangi bir alanla ilişkilendirilebilir.  Böylece yönetim faaliyet yönlerini, 

tanınmış öncelikleri ve ulaşılacak hedefleri etkiler.  Bir alanın organizasyonunun örtük bir yönü 

olarak kabul edilen yönetim: 

 kesin rollere sahip yapılandırılmış bir organizasyon çerçevesinde yürütülür; 

 amaç ve hedeflere ulaşmaya odaklanmıştır; 

 insan kaynaklarının çabasıyla gerçekleşir; 

 önceden kurulmuş sistem ve prosedürleri kullanır  

Analiz, planlama, uygulama ve kontrolü dahil ederek, yönetim kendini farklı yoğunlukta, çeşitli 

seviyelerde gösterir: karar verme sürecinin, organizasyon yapılarının, iç ve dış iletişimin, vb. 

Kültür ve kalitesi yönetim süreçlerin verimliliğini, alanın ilerlemesini ve performansını etkiler. 

Anahtar kavramlar: 

 yönetim 

 Eğitim yönetimi 

 Kapsayıcı eğitim yönetimi 

 Kapsayıcı okul 

 Yapılar / destek hizmeti 

 Destek personeli 
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  Diğer faaliyet alanları gibi, eğitim de zaman taleplerinin getirdiği kalite standartlarını 

karşılayabilen değişime açık, duyarlı bir sistem olma eğilimindedir.  Bu, her düzeyde kalite 

yönetiminin desteklenmesi ve sağlanmasıyla gerçekleştirilebilir: sistem düzeyinde, eğitim birimi ve 

birey (eğitim sağlayıcı ve alıcı / yararlanıcısı). 

  Bir doktrin olarak, eğitim yönetimi, her şeyden önce, sınıfta yürütülen fiili eğitim eylemiyle, 

sosyoloji ve etik psikolojisinin temel fikir ve ideolojilerinden kaynaklanan ilke ve kurallarla ilgili 

bir dizi ilke ve ilkeden oluşur. 

 "Eğitim yönetimi" terimi farklı anlamlara sahip olarak bilinir: 

 Sistemin ve kurumların belirli süreçleri gerçekleştirerek belirlenen hedeflere ulaşma 

yönleri; 

 Eğitim alanını bir sistem ve eğitim birimi olarak yöneten, uygulanan programlar, insan 

kaynakları, finans, ekipman vb. İle ilgili uygun kararları verme yetkisine sahip olan kişi / 

uzmanlar,  alanın işleyişi. 

 

 “Eğitim yönetimi” üç özelliğe dayanmaktadır: 

 • eğitimin tüm unsurlarının ve yönetim fonksiyonuna özgü uygulamaların farklı düzeylerde küresel 

yaklaşımı; 

 • yönetimsel işlevler yoluyla eğitim sisteminin pedagojik kaynaklarının optimum kullanımı: 

planlama - organizasyon, metodolojik yönelim, düzenleme - öz düzenleme; 

 • Farklı organizasyon düzeylerinde sistem perspektifinin yenilikçi gelişimini sağlamak. 

        Eğitim yönetimi önemlidir ve gereklidir: 

 • alanın etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar; 

 • sektördeki süreçlerin baskı kalitesi; 

 • eğitimin amaçlarına ulaşılmasına ve amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunur; 

 • kaynak kullanımını optimize eder; 

 • olumlu kişilerarası ilişkiler kurulmasına ve personelin motive edilmesine katkıda bulunur. 

         Dünya çapında çok sayıda çalışma ve araştırma, teşvik edilen amaçlar ve süreçler aracılığıyla 

yönetimin, sistemlerin, kuruluşların ve hatta bireylerin organizasyonu ve işleyişi için temel ve 

vazgeçilmez bir unsur olduğunu kanıtlamaktadır.  Yönetimin rolü, verimliliklerini artırmak / 

sağlamak için süreçleri organize etme sistemini oluşturmaktır. 

 Kapsayıcı eğitimin gelişimi bu bulguya bir istisna değildir: kapsayıcı eğitim bağlamında, yönetim 

sistemi, kurumları ve bireyleri ve ayrıca tüm kaynakları hedefler: insan, bilgilendirici, maddi, 

finansal, zaman.  Eğitim sistemi boyunca çalışan karmaşık bir süreç olan EI, yönetim alanı ile ilgili 
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planlama, organizasyon, koordinasyon, rehberlik, metodolojik rehberlik, düzenleme / öz düzenleme 

ve işbirliği için açık mekanizmalar gerektirir.  Kapsayıcı eğitimi yönetimi, genel yönetimin ilke ve 

yöntemlerini uyarlamayı ve bunları farklı düzeylerde elde edilen kaynaştırma eğitim ilke ve 

amaçlarına tabi kılmayı içerir. 

 

2.2. Kapsayıcı eğitimde yönetim düzeyleri. Kapsayıcı eğitiminin 

uygulanmasında sorumlulukları olan kurumlar / yapılar / hizmetler 

Kapsayıcı eğitim ve ilgili kavramlarla ilgili farklı kuram ve kavramların gözden geçirilmesi, 

fenomenin karmaşıklığını ve kaynaştırma sürecini, özlerinin dayattığı sistemik ve trans-sistemik 

yaklaşımı gösterir. 

 Alandaki ulusal ve uluslararası politikalardan çıkarılan kapsayıcı eğitim ilkeleri: 

 • eğitim alanında eşit haklar ilkesi; 

 • fırsatların eşitlenmesi ilkesi; 

 • çocuğun yüksek yararı ilkesi; 

 • ayrımcılık yapmama, hoşgörü ve tüm farklılıklardan yararlanma ilkesi; 

 • erken müdahale ilkesi; 

 • eğitim sürecini kişiselleştirme ve her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarma ilkesi; 

 • destek hizmetleri sağlama ilkesi; 

 • didaktik aktivitede esneklik ilkesi; 

 • herkesin erişebileceği bir ortam yaratılmasını sağlayan evrensel tasarım ilkesi;   

• katılımcı eğitim yönetimi ilkesi; 

 • sosyal işbirliği ve ortaklık ilkesi. 

 Söz konusu ilkelerin her biri, eylem ilkelerine ve kapsayıcı eğitim süreçlerinin (stratejik, 

operasyonel / taktik) süreçlerinin ele alındığı yönetim seviyesine ve bunların başarılarına (kısa, orta  

ve uzun vadeli).  İstenen hedefler olarak en uygun hedeflerin belirlenmesi, bunların tasarlanması 

için gereken bilgileri sağlayan çalışmalar ve analizlerden sonra yapılır. 

 Stratejik düzeyde hedefler, sistemlerin / kurumların / süreçlerin sürdürülebilirliğinin 

sağlanması, geliştirilmesi, geliştirilmesi ile ilgilidir.  Stratejik hedef örnekleri: 

 • Tüm çocuklar için eğitim hakkının sağlanması. 

 • CES'li çocuklar için kaliteli eğitimin sağlanması. 

 • Kapsayıcı eğitim yapıları ve hizmetleri sisteminin oluşturulması. 
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 • ESC'li çocukları dahil etme sürecinde sosyo-eğitim ortaklıklarının geliştirilmesi. 

 • Kapsayıcı eğitimin teşvik edilmesinde farkındalık ve toplum mobilizasyonu. 

 Taktik hedefler olarak da bilinen operasyonel hedefler, stratejik hedeflere ulaşılmasını 

sağlayan kısa vadeli görevlerdir.  Stratejik hedeflerin aksine, operasyonel hedefler somut eylem 

yönlerini göstermeli ve beklenen sonuçları yansıtmalıdır.  Buna ek olarak, operasyonel hedefler iyi 

tanımlanmalı, nesneye odaklanmalı, ilgili herkesin hedefleri gerçekleştirmek için hangi görevleri 

yapması gerektiğini anlaması için açıkça formüle edilmelidir.  Operasyonel / taktik amaç örnekleri: 

 Değerlendirme ve tanımlama, SEN'li çocukların yönlendirilmesi. 

 Kurumsal planlamanın, yapıların, uzmanların (altı aylık, üç aylık, haftalık, günlük, çocuk 

başına, vb.) İlgisini sağlamak. 

 Uzmanların çocukların SEN'ine yaklaşma becerilerinin güçlendirilmesi (muhtemelen 

somutlaştırma ile: uyumsuzluk, öğrenme güçlükleri, iletişim bozuklukları, vb.). 

 PIP'in geliştirilmesi ve uygulanmasına ebeveynlerin dahil edilmesi. 

 Kapsayıcı Eğitiminin organizasyoun Haftalık / Günlük vb. 

 Taktiksel hedefler, başarısı hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan somut 

faaliyetlere aktarılır.  Bunlar, mevcut eğitim uygulamasına dahil olma felsefesinin 

işlevselleştirilmesini sağlayan kapsayıcı eğitim süreçleridir. 

 İşlemler geleneksel olarak iki geniş kategoriye ayrılabilir: 

 1. Sistemin yeni eğitim yaklaşımları perspektifiyle sıfırlanmasıyla ilgili olanlar: kurumların 

/ yapıların ve uzmanların rolünü ve niteliklerini yeniden gözden geçirmek, yeni yapılar / hizmetler 

ve işlevler oluşturmak, hakları teşvik etmek, farkındalığı arttırmak, tutumlar oluşturmak, işbirliği 

yapmak vb. 

 2. Etkili katılım organizasyonuna atıfta bulunanlar: okullaşma, adaptasyon, yardım ve 

destek organizasyonu, beceri eğitimi, değerlendirme, sertifikasyon, vb. Kapsayıcı eğitim 

yönetiminin önemli bir unsuru, bu bağlamda herkesin önemine sahip olan kaynaklardır.  kaynaklar 

ve araçlar.  kapsayıcı eğitimin geliştirilmesinde rol oynamıştır.  Kapsamlı olmadan, kaynak 

türlerinden sadece birkaçını sunuyoruz: 

 Bilgilendirici: politikalar, mevzuat, metodolojiler, talimatlar, çalışmalar, araştırma, 

literatür, vb. 

 Bilgilendirme: çeşitli kategorilerde web siteleri, web seminerleri, elektronik bilgi 

platformları; 

 Beşeri bilimler: kapsayıcı eğitimin uygulanmasına katılan uzmanlar ve yeterlilikleri; 

 Finansal: süreçlerin yürütülmesi için tahsis edilen bütçeler; 
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 Malzemeler: altyapı, ekipman vb. 

 Kapsayıcı eğitim yönetimi tasarımının özü, kapsayıcı eğitimin faydalanıcıları üzerinde etkili 

olacak şekilde ilkeler, hedefler, süreçler ve kaynaklar arasındaki bağlantıdır.  Bu bağlamda, 

doğrudan ve dolaylı faydalanıcılar dikkate alınacaktır.  Doğal ve açık bir şekilde kapsayıcı eğitimin 

doğrudan faydalanıcıları çocuktur.  Kapsayıcı eğitim teorik olarak tüm çocukları, gençleri ve hatta 

yetişkinleri hedeflese de, Kapsayıcı Eğitim Geliştirme Programı doğrudan yararlanıcıların somut bir 

listesini ortaya koymaktadır: 

 terk edilmiş, ebeveyn bakımından yoksun bırakılmış yetim çocuklar; 

 dezavantajlı ailelerden çocuklar; 

 kurumsallaşmış çocuklar; 

 öğrenme ve iletişim güçlüğü çeken engelli çocuklar; 

 zihinsel bozuklukları olan çocuklar, davranışsal veya duygusal sapmalar, diğer 

patolojik durumlar; 

 ulusal azınlıkların çocukları, dini veya dil grupları; 

 mülteci çocukları veya ülke içinde yerinden olmuş kişilerin çocukları; 

 farklı nedenlerden ötürü, bir eğitim programına erişim ve yürütme sürecinde dışlanan 

veya dışlanan diğer çocuk, genç ve yetişkin kategorileri. 

Dolaylı yararlanıcılar olarak, Program, her şeyden önce, çocukların ailelerini / ebeveynlerini değil, 

aynı zamanda öğretmenler, ilgili alanlardaki uzmanlar, her seviyedeki otoriteler, topluluklar ve bir 

bütün olarak toplumdan bahseder. 

         Kapsayıcı eğitim, otoritelerin, kurumların, yapıların ve hizmetlerin sahada atıfta bulunduğu 

düzeylerde ve bu kuruluşların uzman bölümlerinin bulunduğu düzeylerde yapılandırılmış bir 

yönetim çerçevesinde geliştirilir.  Bu açıdan bakıldığında, kapsayıcı eğitimin yönetimi kurumsal 

organizasyon ve çalışanların faaliyetlerinin organizasyonu için belirleyicidir. 

 Her bir konunun (kurumlar ve uzmanlar) kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi ve geliştirilmesindeki 

yeri ve rolü ve kapsayıcı eğitim süreçlerindeki diğer aktörlere ilişkin konumu hakkında net bir 

vizyona sahip olmalıdır.  Her yönetim seviyesinin nitelikleri, alan (lar) ı düzenleyen mevzuattan 

kaynaklanır ve temel olarak aşağıdaki gibi özetlenir: 

 1. Merkezi düzeyde: 

 Kapsayıcı eğitim politikalarının geliştirilmesi ve desteklenmesi; 

 Kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi için normatif ve metodolojik çerçevenin sağlanması; 

 Alanında araştırma projeleri yürütmek; 
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 Kapsayıcı eğitim alanında ilk ve sürekli eğitim sisteminin oluşturulması ve işlevselliğinin 

sağlanması; 

 Alanın mali sigortası; 

 Kalite sağlamak için süreçlerin ulusal düzeyde izlenmesi ve değerlendirilmesi. 

 2. Bölgesel düzeyde: 

 Devlet politikalarının uygulanması ve alandaki yasal düzenlemelere uyumun sağlanması; 

 SEN ve / veya engelli çocukların tanımlanması, değerlendirilmesi ve kaydı; 

 SEN ve / veya engelli olanlar da dahil olmak üzere 6 (7) - 18 yaş arasındaki tüm çocukların 

okulda eğitimini sağlayın.  Çocuk kayıtları; 

 SEN'li çocuklar için multidisipliner destek sistemlerinin oluşturulması: yapılar, hizmetler, 

fonksiyonlar; 

 Kapsayıcı eğitimin gelişimini desteklemek için finansal kaynakların uygun şekilde 

planlanması ve tahsisi; 

 Sürekli mesleki gelişimin sağlanması ve öğretim elemanlarının SEN'li çocuklarla çalışma 

becerilerinin artırılması; 

 Kalitelerini sağlamak için ilçe / belediye düzeyinde süreçlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi. 

 3. Yerel topluluk düzeyinde: 

 İlgili mevzuat hükümlerine uyulması ve uygulanmasının sağlanması 

 yönetilen bölgedeki tüm çocukların eğitim hakkı ve erişimi; 

 SEN ve / veya engelli olanlar da dahil olmak üzere çocukların ebeveynlerinin ortak 

eğitimine katkıda bulunma; 

 Kurucusu yerel otorite olan kurumlarda hizmetlerin yaratılması ve finanse edilmesi; 

 Zor durumlarda çocukların sosyal korunmasını ve vakalara sektörler arası yaklaşımı 

sağlamak; 

 Çocukların eğitimi ve eğitim / gelişimlerinin sağlanması için ebeveyn sorumluluğu; 

 Eğitim hakkı da dahil olmak üzere çocuk hakları konusunda toplum bilinci ve seferberliği. 

 4. Yerel, kurumsal düzeyde 

 Kapsayıcı kurumsal gelişim, kültür, politikalar ve uygulamalar; 

 Kaynaştırma / destek eğitiminin yapı ve hizmetlerinin niteliksel işleyişinin yaratılması ve 

sağlanması; 
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 Eğitim sürecini farklılaştırmaya ve bireyselleşmeye vurgu yaparak öğrenci merkezli 

kapsayıcı bir perspektiften organize etmek; 

 Kapsayıcı, erişilebilir ve çocuk dostu bir eğitim ortamının sağlanması; 

 Çocuklardan, öğretmenlerden, ebeveynlerden katılım destekleyicileri grupları oluşturmak; 

 İyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve desteklenmesi, olumlu deneyimler. 

  Aynı şekilde, okulun sosyal uyumu geliştirme ve sağlamadaki rolü giderek ısrarcıdır ve 

ilgili süreçlerin merkezinde en iyi konumlanan kabul edilmektedir.  Özellikle, çocukların / 

gençlerin eleştirel düşünmesinin geliştirilmesinde ve kaynaşmayı teşvik eden genel kapsayıcı bir 

ethosun geliştirilmesinde okulun rolü vurgulanmaktadır.  Bu temel fikirlere dayanarak, her okul 

kendi ortaklık politikalarını tasarlayacak, ortaklara danışacak ve en uygun formları, yöntemleri ve 

bunları gerçekleştirmenin yollarını belirleyecektir. 

   

2.3. Kapsayıcı eğitim açısından genel eğitim kurumunun yönetimi 

   Okul, bu öncülden başlayarak, belirli zaman aralıklarında, çocukların farklı kriterlere 

göre(cinsiyet, ırk, dil, yetenekler / engeller) ayrılma örüntülerinin öğrenme kalitesini düşürdüğünü 

ve çeşitlilik algısını ve farklı çocuklar arasındaki etkili ilişkileri kabul etme ve oluşturmada engeller 

yarattığını keşfetmiştir. . 

         Okul geliştikçe, bilim adamları, uzmanlar, müdürler, yenilikçi öğretmenler ayrışmayı 

reddetti ve okullar eski prensipleri ve yaklaşımları terk etti, yavaş yavaş kızlar ve erkekler için, 

farklı ırklardan çocuklar için, farklı dilleri konuşan, farklı yetenekleri olan çocuklar için 

yaygınlaştı.  Son yıllarda, bu yaklaşıma politika yapıcılar ve eğitim alanındaki katılımcılar da 

katılmıştır; vurgu, modern okulun en doğru ve eşitlikçi yaklaşımı olarak dahil edilmenin teşvik 

edilmesidir.  Farklılıkların okulda sömürüldüğü yaklaşımla ilgilidir ve çocuklar, bireysel 

özelliklerinden bağımsız olarak birlikte öğrenirler. 

           Salamanca Bildirgesi, " okullar fiziksel, entelektüel, sosyal, duygusal, dilsel veya diğer 

koşullarından bağımsız olarak tüm çocukları kapsamalıdır. Okullar ayrıca engelli çocukları ve 

üstün zekalı, sokak çocuklarını ve işyerinde olanları, ulaşılması zor alanlarda yaşayan veya göçebe 

bir yaşama öncülük eden çocukları, dilsel, etnik veya marjinal azınlıklara mensup çocukları 

içermelidir. "demektedir. 

           Bildirge, kapsayıcı okulların ayrımcılıkla mücadele, karşılama toplulukları oluşturma, 

kapsayıcı bir toplum oluşturma ve herkes için eğitim sağlama konusunda en yararlı araçlardan 
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bahsetmektedir.  Yani, okullar çoğu çocuk için yararlı bir eğitim sağlar, tüm eğitim sisteminin 

verimliliğini ve nihayetinde karlılığını artırır. 

           Kapsayıcı okulun kurumsal organizasyonunu ve işleyişini yöneten temel ilkeler aşağıdakileri 

ifade eder: 

 1. Tüm okul topluluğu dahil etme ilke ve değerlerini paylaşır.  Eğitim kurumu düzeyinde, tüm 

çocukların eğitime erişimi ve hakları konusunda genel bir fikir birliği vardır.  Okul, ESC'li 

çocukların dahil edilmesine / gelişmesine ve çocukların potansiyeline ve ihtiyaçlarına odaklanan ve 

odaklanan kaliteli bir eğitim sürecine ulaşmaya kararlıdır. 

 2. Okul, insan çeşitliliğini kabul eder ve bunlardan yararlanır.  ESC'li çocuklar, çocukların 

çeşitliliğini dikkate alarak eğitim sürecini tasarlayan ve gerçekleştiren eğitim kurumu tarafından 

dikkate alınan farklı beceri, özellik, stil ve ihtiyaçlara sahiptir. 

 3. Okul tüm çocukları desteklemeye kararlıdır.  Her düzeydeki okullar, dahil etme ilkelerini 

kurumsal politikalara ve uygulamalara entegre etme sorumluluğuna sahiptir.  Her bir kurumun 

öncelikleri, her bir çocuğun ve genel olarak kurumun somut durumunun analiz edilmesi sonucunda 

belirlenecektir.  Kurumsal politikalar ve uygulamalar katı ve kuralcı olmayacak, çocukların 

ihtiyaçlarına esneklik ve sürekli adaptasyonu kabul edecektir.  Okullar, dahil edilme derecesini 

ölçmek için (öz) değerlendirme süreçlerine katılırlar. 

 4. Kapsayıcı eğitim, okul düzeyinde her türlü planlamaya dahil edilir.  Kapsayıcı eğitim 

ilkeleri, kurumsal gelişim (stratejik ve operasyonel) belgelerine, çalışanların yapısal alt 

bölümlerinin, destek hizmetlerinin planlarına yansıtılacaktır.  Okul idaresi planların uygulanmasını 

periyodik olarak inceler, yeni öncelikleri belirler ve etkinliği yeniden planlar.  Böylece kapsayıcı 

eğitimin gelişimi sürekli ve dinamik bir süreç haline gelir: kaynaştırmanın yapıldığı bir nokta 

yoktur, tüm okul süreçlerini kalıcı olarak yönlendiren genel bir yaklaşım vardır. 

 5. Okul kapsayıcı eğitimi ve faydalarını teşvik eder.  Bir varlık olarak eğitim kurumu ve tüm 

konuları, kapsayıcılık felsefesinin takipçileridir ve onu tüm kurumsal süreçlerde uygulamanın yanı 

sıra, toplum düzeyinde dahil etme değerlerini teşvik eder.  Okul dışı etkinlikler toplum üyelerinin 

katılımı ile organize edilir, iyi uygulamalar ve olumlu deneyimler yayılır. 

  Alandaki uzman literatürün sentezi, kapsayıcı bir okul inşa etmek için aşağıdaki anahtar 

unsurların vurgulanmasını sağlar: 

 Tüm çocukların ortak öğrenme ortamlarına dahil edilmesi 

  Okul, her çocuğun karşılanması için koşullar yaratmaya kararlıdır ve personel, iletişim 

kuran, etkileşime giren, birlikte oynayan heterojen çocuk gruplarını öğreten sınıflarla kapsayıcı 

eğitimi teşvik etmek için çalışacaktır. 
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          Bunun gerçekleşmesi ve okul kültürünün bir parçası olması için, tüm okul konuları bu amaca 

ulaşmak için çaba göstermeli, dahil etme ilkelerine açıkça ve kesin olarak bağlı kalmalı ve dahil 

edilmenin değerlerini savunmalıdır.  Çoğu okul için bu, misyonu, vizyonu, değerleri, hedefleri ve 

süreçleri sıfırlamayı içeren radikal bir değişiklik anlamına gelecektir. 

 

  Farklı yeteneklere sahip öğrenciler için farklı seviyelerde otantik eğitim 

 Okullar genellikle sınıf seviyelerinde yapılandırılır (bunlar kural olarak, yaşa uygun olarak), 

standart programlar / materyaller üzerinde yapılan öğrenme, önsel, belirli bir sınıftaki tüm çocuklar 

aynı seviyede, aynı seviyede  gelişme.  Ancak gerçek şu ki, en kapsayıcı sınıfta bile farklı 

yeteneklere, ihtiyaçlara ve ilgi alanlarına sahip çocuklar vardır.  Bu nedenle, kapsayıcı okulda 

öğrenmenin tasarımı ve sağlanması, öğrencilerin çeşitliliği dikkate alınarak farklı seviyeler için 

yapılır. 

 Fikir, çalışma konusunu "basitleştirmek" değil, aşağıdakileri yaparak çocukların 

potansiyeline ve ihtiyaçlarına göre uyarlamaktır: 

 çok seviyeli didaktik tasarım; 

 bir sonraki geliştirme alanını hedeflemek; 

 bir sonraki öğrenme seviyeleri için destek sağlamak ve "seyahat etmek"; 

 çocukları etkin eğitim sürecine dahil eden, evde ve toplumdaki yaşamlarıyla ilgili ve onları 

gerçek dünyaya bağlayan aktiviteler aracılığıyla özgün öğretim stratejilerinin kullanılması; 

 çocukların birden fazla zekası ve farklı öğrenme stilleri sürecine dahil olmak, mümkün 

olduğunca farklı yollar ve öğrenme yöntemleri oluşturmak; 

 çocukları birbirlerinden olabildiğince fazla öğrenmeleri için çiftler halinde, gruplar halinde, 

işbirlikçi faaliyetlere dahil etmek. 

        Öğretmenlerin bu şekilde öğretmenlik yaptıkları okulların ihtiyaçları karşılanamayacak 

kadar az (veya hiç) çocuğu vardır.  Yukarıdaki stratejilerin oldukça verimli çalışmadığı 

durumlarda, müfredatın adaptasyonları / modifikasyonları ve somut çocuk için çalışan çalışma 

formlarının tanımlanması tavsiye edilir.  Bir çocuğu eğitmek için kullanılan ve etkili olduğu 

kanıtlanan stratejiler daha sonra genel öğretim stratejilerine dahil edilir. 

 Okul topluluğunun oluşturulması ve kışkırtıcı davranış gösteren çocukların ihtiyaçlarını karşılama 

         Başarı ve okul performansı için çocukların öğrenmeye yatkın olmaları için dostane ve 

güvenli bir ortam sağlamak gerekir.  Bu nedenlerden ötürü, okul toplumunun inşası, kapsayıcı 

eğitimde kritik öneme sahip kritik bir faktördür. 

 Bu birkaç boyut içerir: 
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 Okul personeli, ebeveynler, topluluk arasında işbirliğine dayalı, saygılı, destekleyici 

ilişkiler. 

 Birbirlerini tanımaları ve birbirlerini desteklemeleri için çocuklar arasındaki yakın ilişkiler. 

 Farklı destek biçimleri uygulanabilir: eşler arası, destek çevreleri, barışı koruma görevlileri, 

sınıf toplantıları, vb. 

 Çocuklara seçme hakkı vermek ve onları sorumluluk almaya hazırlanmak.  Çocuklar 

kendilerini daha güvende hissediyorlar, bir seçenekleri var, mecbur hissetmiyorlar. 

 Kapsayıcı okulda çocuklar "kontrollü" hissetmemeli, ancak kışkırtıcı davranışın sonuçlarını 

anlamalarına yardımcı olmalı ve personel bu tür davranışların aslında çocuğun iletişim yolu olduğu 

ve yardıma ihtiyacı olduğu fikrini öğrenmelidir.  Personel, alternatif stratejiler uygulamak, çocukla 

iletişim kurabilmek ve ona yardımcı olmak için eğitilecek, eğitilecektir. 

  Personele destek sağlanması 

  Öğretmenleri farklı gelişim, beceri ve ihtiyaçları olan çocuklarla çalışma konusunda 

desteklemek, özellikle okulda kapsayıcı kültürün geliştirilmesi açısından son derece önemlidir.  

Geleneksel yaklaşım, öğretme aynı seviyede / seviyeden yapıldığında, kapsayıcı okulda işe 

yaramaz ve çeşitli düzeylerde yapılandırılmış tasarım ve öğretim öğretimi mevcut eğitim 

uygulamasında aşılanacaktır. 

  Ayrıca, kapsayıcı okul, öğretim personeli ve diğer uzmanlarla birlikte işe almalıdır / 

kiralamalıdır: öğretmenleri, psiko-pedagogları, psikologları, konuşma terapistlerini, sosyal hizmet 

uzmanlarını, mesleki terapistleri vb. desteklenmelidir. Tüm bu çalışanlar birbirleriyle işbirliği 

yapar, birbirlerini destekler ve tüm çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için çabalarını / 

müdahalelerini koordine eder. 

  Ebeveynlerle işbirliği 

        SEN'li çocukların ebeveynleri genellikle çocuklarıyla birçok zorluk yaşarlar.  Geleneksel 

okulda genellikle çok olumsuz geri bildirimler alırlar, çocuklar ayrı ayrı / özel okullarda tecrit ve 

hatta dışlama ve yerleştirilene kadar etiketlenir ve marjinalleştirilirler. 

           Kapsayıcı okulda bu durumlar aktifleştirilir ve okul-aile / ebeveyn ilişkisini güçlendirmek 

için kullanılır.  Ebeveynler, çocukları ve aynı zamanda okuldaki diğer çocuklar için kaliteli 

kapsayıcı eğitim sağlamada okulda ortak olurlar. 

 Karar alma süreci: liderlik, demokrasi, güçlendirme 

         Güçlü ayrışma ve dışlanma eğilimleri olan bir dünyada yaşadığımızdan yola çıkarak, 

kapsayıcı bir okul inşa etmenin özellikle zor bir görev olması şaşırtıcıdır (ve gerçektende zordur!).  

Bu süreçlerde esas olan, okuldaki karar alma sürecini desteklemesi gereken aşağıdaki üç unsurdur: 
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 • Liderlik.  Öncelikle kapsayıcı okulun inşasında çocuğun en büyük ilgisi vardır.  Bu ilke 

kurumsal organizasyonu, okulun işleyişini, eğitim sürecini ve ilgili tüm süreçleri yönetir.  Açıkçası, 

kapsayıcı okul çalışanlarını ihmal etmez (mesleki gelişim, motivasyon ve diğer yönlerle ilgilidir), 

ancak her şey çocuklarla ilgili ortak vizyon tarafından belirlenir. 

 • Demokrasi.  Çocuklar hazırlıklı olmasına rağmen, kapsayıcı okul tüm eğitim konuları için 

koşullar yaratır - personel, çocuklar, ebeveynler söz sahibi olmak ve kapsayıcı kültür yaratmaya 

katılmak için. 

 • Güçlendirme.  Benzer şekilde, tüm dersler güçlendirilmeli ve gerçek kapsayıcı okulu inşa etme 

ortak vizyonuna katkıda bulunmalıdır.  Özellikle, çocukları karar alma sürecine katılmaya, 

görüşlerini duyurmaya ve haklarını geliştirmeye teşvik etmek önemlidir (bkz. Çocuk Katılımı alt 

bölümü). 

           Kapsayıcı bir okul oluşturmak için kilit unsurlar diğer birçok açıdan ayrıntılı olarak ele 

alınabilir ve unsurların listesi devam ettirilebilir.  Listelenen konular okul uygulamalarında 

kaynaştırma eğitimi ilkelerinin aktarılmasına ve kurumsal bir felsefe ve eğitim süreci olarak 

kaynaştırmanın geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.  Teoriden pratiğe geçiş, her şeyden önce, 

yaklaşımları yeniden gözden geçirerek ve kapsayıcı kurumu tanımlayan parametreleri belirleyerek / 

kurarak / kurarak yapılmalıdır. 

          Genel okulda kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi de dahil olmak üzere kurumsal gelişimin 

temeli stratejik planlamadır.  Kurumsal gelişim planları / stratejileri okulun kapsayıcı eğitim 

alanındaki politikasını tanımlar, eğitim kurumunun içinde ve dışında kapsayıcı eğitimin teşvik 

edilmesine ilişkin hükümler içerir;  tüm çocukların dahil edilmesi için koşullar yaratır / sağlar 

(kurumsal yapılar ve destek hizmetleri oluşturarak, destek personeli pozisyonları oluşturarak, vb.) 

            Kapsayıcı eğitimin teşvik edilmesi ayrıca okulun örgütsel, istişari ve idari yapılarının 

faaliyetlerinin içeriğini düzenleme ilkelerinin yeniden gözden geçirilmesini de içerir.  Her biri yeni 

roller ve sorumluluklar üstlenir ve eylemleri her aşamada koordine edilir. 

          Çocukların kapsayıcı okula katılımı Genel okulda kurulmuş ve aktif olan bir danışma organı 

olarak, Öğrenci Konseyi tüm kurumsal süreçlere katılma hakkına sahiptir.  Çocukların katılımı, 

onları etkileyen konular hakkında görüşlerini bildirmeleri için onları teşvik etmeyi ve desteklemeyi 

içerir. 

  Çocukların katılımı özgün ve anlamlı olmalıdır.  Sürecin çocuklar arasında başlaması 

tavsiye edilir - bu şekilde kendilerini , şartlarını, kaygılarını  ve isteklerini  ifade etmeleri daha 

kolay olacaktır. 
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Bu vizyon, yetişkin düşünce ve davranışlarında radikal bir değişim gerektirir:  CES ve / 

veya engelli çocuklar söz konusu olduğunda sorun daha da hassastır - genellikle katılım nesnesi, 

aktif tüketiciler olarak algılanır ve sisteme (sistemlere) ve yetişkinlere (ebeveynler, eğitimciler, 

diğer uzmanlar) bağımlıdırlar.  Yeni yaklaşımlar, çocukların aktif bir katılım konusuna, yetişkin bir 

partnere ve eylemlerinden sorumlu bir kişiye dönüştürülmesini savunur. 

 Katılımın, çocukların gelişimi ve diğer yönleri üzerinde birçok faydası vardır: 

 Çocuklar yaşama ve toplumun genel üyesinin rollerini üstlenmeye daha hazır hale gelirler. 

 Çocuklar, kendilerini ilgilendiren konularda danışarak / dinleyerek, ele alındıkları kişiler 

için daha niteliksel ve ilgili politikalar ve uygulamalar oluşturmaya katkıda bulunurlar. 

 Çocuklar karşılaştıkları sorunları ortaya koyar ve onlar için çözümler bulurlar. 

 Çocuklar daha da güçlenir: bilgilerini genişletir, yeni beceriler edinir (iletişim, araştırma ve 

analiz vb.). 

  Kapsayıcı okulda çocukların katılımı katılımın kilit unsurlarının bir parçasıdır.  Önceden 

ihmal edilen ve dışlanan, inisiyatif, motivasyon ve eylemden yoksun olan CES (öğrenme güçlüğü, 

engelli, savunmasız ailelerden gelen) olan çocuklar tüm süreçlerin bir parçası haline gelir. 

  Çocukları okul düzeyinde karar alma sürecine dahil etme yolları çok çeşitlidir.  Birkaç 

örnek: 

 1. Sınıfta ve okulda, çocukların okul hayatının iyi ilerlemesine katkıda bulunmaları için 

sorumluluk vermek , örneğin ders dışı faaliyetler, sınıfın / okulun dergisinin, okulun web sitesinin 

vb.  öğrencilerin kendi etkinlik programlarını sunarak ilgili pozisyonlar için yarışmaları önerilir. 

 2. Çocukların okul kurallarını hazırlamak için söz hakkı tanımak (kuralların oluşturulmasına 

katılarak, çocuklar onlara saygı duyulduğunu görerek daha motive olacaktır).  Kurallar adil olmalı 

ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamalıdır.  Çocuklar belirli kuralların gerekli veya ayrımcı 

olmadığını düşünürlerse, okul yönetimi ve öğretim personeli değişiklik önerisine izin vermelidir. 

 3. Öğrencileri, farklı yerlere bakmanın daha uygun olduğuna karar verme hakkı vererek, okul alanı 

düzenlemesine dahil etmek: sınıf, okul salonları, okul bahçesi / anaokulu vb. Aynı zamanda,  

çocuklara düzenlemeye / donanıma doğrudan katılma sorumluluğu da verilir. 

4. Güvene dayalı bir ortam yaratmak - öğrencilerin birlikte çalışmasına, benlik saygısını 

geliştirmesine, iletişim kurmasına, okul yaşamının farklı yönleri hakkındaki görüşlerini ifade 

etmesine olanak tanıyan etkinlikler yürütmenin yollarını kullanarak. 

 5. Çocukları okulda planlanan ve gerçekleşen her şey hakkında kalıcı olarak bilgilendirmek - 

okulda iyi bir bilgi dolaşımı sadece etkinliği desteklemekle kalmaz, aynı zamanda herkesin eğitim 

topluluğuna önemli ve dahil olmasını sağlamanın etkili bir yoludur. 
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Öğretmenler ve velilerle birlikte, çocuklar kapsayıcı eğitimi teşvik eden grupların üyesidir, 

savunuculuk eylemleri organize eder ve yürütürler.  Çocukların katılımıyla ilgili önemli bir husus, 

gönüllülük faaliyetlerine katılımdır.  Oldukça erişilebilir ve etkili bir yaygın eğitim biçimini temsil 

eden gönüllülük eylemleri, öğrencilerin sivil ruhunun, ekip çalışmasının, hoşgörünün, ortak çalışma 

ve yaşam için faydalı şeyler öğrenme arzusunun gelişimine katkıda bulunur.  Gönüllülük 

faaliyetleri farklı düzeylerde iletişim ve işbirliği becerileri geliştirir: öğrenci - öğrenci, öğrenci - 

öğretmen, öğretmen - öğretmen.  Öte yandan, gönüllülük, öğrencinin kendi kişiliğinin, toplumdaki 

mevcut değerler hakkındaki bireysel algısını, her birinin yararlı olabileceği ve başkalarına neşe 

getirebileceği gerçeği ile topluma ait olma duygusunu güçlendirir. 

  Gönüllülüğün daha basit şeylerden küçük adımlarla başladığı, ancak faaliyetlerin tutarlılığı, 

ısrarı ve sürekli karakteri ile başladığı belirtilmelidir, bu fenomenin ruhu kaliteyi genişletir ve 

kazanır. 

  Çocukların kapsayıcı eğitimin geliştirilmesine ve geliştirilmesine katılım derecesini 

arttırmak için farklı türde faaliyetler gerçekleştirilebilir: 

 ESC ve / veya engelli meslektaşlarına kişiselleştirilmiş destek ve yardım sağlamak için 

öğrenciler arasında bir grup mentorun oluşturulması; 

 karar alma sürecine katılımlarını sağlamak için çocukların ESC ile kurum ve toplumda 

mevcut yönetim yapılarının faaliyetlerine katılımını teşvik etmek; 

 çocukları haklarına ilişkin görüş ve düşüncelerini ifade etmeye teşvik etmek ve 

desteklemek. 

 

 Kapsayıcı okulda aile ile işbirliği 

 Kapsayıcı okulun ayrı bir unsuru, eğitim ortakları olarak ailenin / ebeveynlerin işbirliğidir.  

Ailenin kendi eğitiminin ve onun aracılığıyla - tüm eğitim sürecinin kalitesini güçlendirme ve 

sağlamada yadsınamaz rolü bilinmektedir.  Alan çalışması çalışmaları  aile ve okul arasında olumlu 

ve ikna edici bir ilişki olduğunda, çocukların sadece kazanmaları gerekir ve akademik performansın 

artırılması da dahil olmak üzere faydaların açık olduğu açıktır.  Bu ilişki ailelerin sosyo-ekonomik 

durum, etnik köken, kültürel bağlam, vb. özelliklerini dikkate almaz ve dikkate almamalıdır: Ve her 

yaştaki çocuklar için uygundur.  Ailelerin çocuklarını teşvik etmeleri, onlarla okulda neler olduğu 

hakkında konuşmaları, onları öğrenme ve ödevlerin önemi konusunda ikna etmeleri, okulun 

gelecek planlarını tasarlamalarında desteklemeleri gerekir.  Başka bir deyişle, tüm aileler 

çocukların öğrenmesi üzerinde olumlu etkilere sahip olabilir. 
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  Ailelerin anlık öğrenme sürecinde çocuklarını desteklemelerini içeren programların ve 

müdahalelerin etkisi, çocukların, akademik  okuldaki performansı üzerinde belirleyici bir etkiye 

sahip olmasıyla doğru orantılıdır.  sonuçlar, sosyal davranışlar, ilişkiler, vb. Aynı derecede önemli 

koruyucu etkidir: ebeveynler tarafından desteklenerek, çocuklar kendilerini daha güvenli ve 

korunmuş hissederler ve uzun vadede özsaygı ile ilgili önemli nitelikler geliştirirler. 

  Ebeveynlere değer verme sürecinde, okul, kurumsal organizasyonda ve işleyişinde ve 

çocuklarla somut / doğrudan çalışmalarda yer alabilecek ebeveynlerin bilgi ve yeterliliğine yol 

açacak değerlendirmeler yapmalıdır.  Bir eğitim kaynağı olarak, aile en azından aşağıdaki yollarla 

değerlenmelidir: 

 Çocuklarla ilgili deneyim ve bilgilerin tanınması; 

 Seçimleri ve öncelikleri ifade etme hakkına saygı duymak; 

 Karar alma sürecine katılım; 

 Farklılıkların tanınması ve saygı gösterilmesi; 

 Çocukların eğitim ve gelişimindeki rolünün tanınması. 

  Eğitime etkin ebeveyn katılımı programları aşağıdaki temel varsayımlar üzerine inşa 

edilmelidir: 

 İlköğretim ortamı aileden gelir. 

 Ebeveynleri çocuğun eğitimine dahil etmek okul verimliliğini, eğitim kalitesini ve okul 

performansını iyileştirmede önemli bir faktördür. 

 Ebeveyn katılımının faydaları okul öncesi ve ilkokul düzeyleriyle sınırlı olmayıp, aşağıdaki 

düzeylere kadar uzanır. 

 Çocuklar, ebeveynler söz konusu olduğunda en çok kazanacaklardır: Çocuklar okula ve 

aileye iki ayrı kurum / ortam olarak değil, bir bütün olarak bakarlar. 

 Ebeveynleri kapsayıcı okul faaliyetlerine dahil etmek, aşağıdakiler açısından bariz faydalara 

sahiptir: 

 hesap verebilirlik ve çocukların eğitimine etkin katılım; 

 artan özsaygı; 

 okul ve pedagoglar hakkında doğru bir vizyon oluşturmak; 

 kapsayıcı eğitimin destekleyicileri ve toplumdaki değişim aracıları olarak ebeveynleri 

eğitmek. 

 

 



„TOGETHER FOR BETTER” 
2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Project nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 

 

39 

 

2.4. Kurumsal düzeyde kapsayıcı eğitim hizmetleri 

Pek çok kapsayıcı eğitim hizmetleri  eğitim kurumları düzeyinde oluşturulmuş ve  beceri 

sistemini elde etmek için destek ve yardıma ihtiyaç duyan çocukların bulunduğu toplumda aktiftir. 

Destek hizmetleri ağının geliştirilmesi, kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi için Program'a uygun 

olarak gerçekleştirilmiştir; bu, kapsayıcı eğitimin sağlanması için toplum düzeyinde farklı hizmet 

türlerinin geliştirilmesini sağlar: 

• çocukların gelişimini ve erken müdahaleyi tanımlamak, değerlendirmek; 

• gelişimin psiko-pedagojik, iyileşmesi ve rehabilitasyonu; 

• psikolojik: çocuklar, aile, öğretmenler, toplum için yardım ve danışmanlık; 

• destekleyici, eğitici ve eğitimsiz; 

• özel yardım (ulaşım, seyahat ve erişilebilirlik). 

Bu bağlamda, ilköğretim ve ortaöğretim (ve kısmen - anaokullarında) eğitim kurumlarında, 

SEN'li çocukların eğitime dahil edilmesini desteklemek ve genel olarak çocukların 

kurumsallaşmasını önlemek için açık atıflara sahip yapılar ve hizmetler oluşturulmuştur. Bu yapılar 

ve hizmetler mevcut aşamada, Kapsayıcı Eğitim Okul Merkezi ve CJRAE tarafından sağlanan 

kapsayıcı eğitime sürekli bir destek sağlamaktadır. 

Sahip oldukları pozisyondan bağımsız olarak, kapsayıcı eğitim yapan personel aşağıdakileri 

bilmelidir: 

• Çocuk hakları ve korunmasına ilişkin normatif çerçeve; 

• SEN'li çocukların eğitimine erişim ile ilgili ulusal ve uluslararası politikalar; 

• kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi için metodolojik çerçeve; 

• Çocuk gelişiminin yaşı ve bireysel özellikleri; 

• çocuk merkezli pedagoji ve özel eğitim gereksinimlerinin psiko-pedagojisi; 

• farklı SEN kategorileri için öğretme-öğrenme-değerlendirme için özel teknolojiler; 

• SEN'li öğrenciler için müfredatın adaptasyon / değiştirme, esneklik, farklılaşma yöntemleri; 

• öğretim materyallerini geliştirme / uyarlama teknolojileri ve bunları kullanma yolları; 

• SEN'li öğrenciler için sınıf yönetiminin özellikleri; 

• SEN'li öğrencilerin aileleri için işbirliği ve destek fırsatları; 

• SEN'li öğrencilere destek hizmeti verebilecek organizasyon, kurum ve uzman ağları. 

Kapsayıcı eğitim sürecindeki öğretim personelinin temel misyonundan başlayarak - 

çocukların potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve gelişimlerini sağlamak - geleneksel öğretim 

faaliyetlerini yürütmeye değil, aynı zamanda eğitime yeni yaklaşımlarla dikte edilen yeni 
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etkinliklere odaklanacaktır. hareket ve yenileri. öğretmenin rolleri. Dolayısıyla, kapsayıcı bir 

bağlamda, öğretmenler aşağıdaki genel sorumluluklara sahiptir: 

• SEN'li çocukların tanımlanması, değerlendirilmesi ve yardımı; 

• Belirlenen ihtiyaçlara göre eğitim desteği sağlamak; 

• SEN'li çocuklara yardımcı olan farklı profesyonellerle ortaklıkların geliştirilmesi; 

• Ebeveynlerle etkin işbirliği; 

• Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında SEN ile öğrencileri kabul etme ve destekleme fikrinin 

desteklenmesi; 

• Toplumu tüm çocuklar için eşit eğitim olanakları sağlamak üzere dahil etmek. 

         Yardım sürecinde Öğretim kadrosu ile birlikte, ESC'li öğrencilerin ihtiyaçlarına kaliteli ve 

kaliteli bir yaklaşım sağlamak için destek öğretmeni, psikolog, konuşma terapisti, farklı terapistler, 

diğer nitelikli personel gibi uzman kadrolar yer alacaktır.  

Destek öğretmeni 

Destek personelinin yapısında temel bir rol, kapsayıcı eğitim bağlamında çift anlamı olan 

destek öğretmenine (CDS) aittir: 

1. destek hizmeti, kapsayıcı eğitim hizmetleri asgari paketinin bir parçası; 

2. didaktik fonksiyon, pedagoji, psiko-pedagoji ve SEN'li çocuklara psiko-pedagojik yardım 

sağlayan özel psiko-pedagoji alanında nitelikli uzman. 

   CDS'nin temel görevi, SEN'li çocuklara, potansiyelden yararlanmak için, kişiliklerinin 

psikofiziksel, ayrılmaz ve ahenkli gelişimlerini sağlamak için bireysel özelliklerine göre psiko-

pedagojik yardım sağlamaktır. 

Yatırım yapıldığı misyondan başlayarak, CDS temel olarak aşağıdaki görevleri yerine 

getirir: 

• SEN'li çocuğun okula dahil olmasını kolaylaştırır ve destekler; 

• Okul konularında öğretmenler / öğretmenler ile birlikte diğer uzmanlara PIP hazırlanmasına 

katılır; 

• PIP hedeflerine ulaşmak ve SEN'li çocuklarla somut çalışma yolları oluşturmak için okul 

disiplinlerindeki öğretmenler / öğretmenlerle, diğer uzmanlarla işbirliği yapar; 

• tüm müfredat alanlarında destek stratejileri geliştirir ve uygular, ayrıca başarıları için gerekli ve 

yeterli kaynakları belirler; 

• bireysel veya gruplar halinde eğitimsel kurtarma faaliyetleri yürütür, SEN'li çocuklara ödevlerin 

hazırlanmasında yardımcı olur; 
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• öğrencilerin öğrenme güçlüklerine göre bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri önerir ve 

gerçekleştirir; 

• CDS hizmetlerinden yararlanan çocukların ailelerine danışmanlık yapar ve onlarla işbirliği yapar; 

• Eğitmen olarak, IE ile ilgili konularda öğretmenlerin bilgi / eğitim programlarına SEN'li 

çocukların yardımına ilişkin bilgi ve deneyimlerin yayılması programına katılır. 

 

2.5. Kapsayıcı bir bağlamda sınıf yönetimi 

Tematik yaklaşım açısından bakıldığında kapsayıcı sınıf, ESC olan ve olmayan çocukların 

birlikte öğrendikleri eğitim bağlamı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, CES kategorileri, 

karmaşıklığı, şiddeti, hafif ve orta derecede öğrenme güçlüklerinden zorlu davranışlara ve karmaşık 

yardım ihtiyaçlarına kadar çok farklı olabilir. Farklı öğrenme potansiyellerine ve farklı ihtiyaçlara 

sahip çocukların sınıfında bulunması, sınıfta öğretmene didaktik yaklaşımı yapılandırmak için özel 

tasarım, beceri becerileri talep ederek sınıf yönetimine başka bir karmaşıklık seviyesi daha getirir. 

Sınıfın kapsayıcı bir perspektiften yönetilmesi, her şeyden önce, müfredata erişimin sağlanması için 

koşulların yaratılmasını gerektirir. Bu, tüm öğrencilerin öğrenebilmesi için etkinlikler, alan ve 

materyaller aracılığıyla fırsatlar yaratmak anlamına gelir. En azından aşağıdaki birkaç temel unsur 

daha kapsayıcı bir sınıf ortamının sağlanmasına katkıda bulunacaktır: 

Masaların "kapsayıcı" ayarı 

Kapsayıcı bir sınıfta küçük öğrenci grupları için yeterince büyük bir masadan daha önemli 

bir mobilya yoktur. Mobilya, grup faaliyetlerinin düzenlenmesine izin verecek şekilde sınıfa 

yerleştirilmelidir. Öğrenciler ortak projeler üzerinde birlikte çalışabilir, iletişim kurabilirler. Yemek 

genellikle sınıfın önemli bir bölgesine yerleştirilir ve tüm çocukların grubun bir parçası olmalarını 

sağlayan sayısız fırsatı kolaylaştırır. 

Teknoloji 

Teknolojiler 21. yüzyıl sınıfları için hayati öneme sahiptir. Teknolojiler sadece öğrencilerin 

değişen dünyaya ayak uydurmasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda özel ihtiyaçları olan 

öğrenciler için müfredata erişim sağlar. İster bilgisayar, i-Pad, görsel / işitsel ekipman veya 

yardımcı cihazlar olsun, teknoloji kapsayıcı sınıfta çeşitli roller oynayabilir. Teknolojiler, özellikle 

CES'li çocuklar ve görevlerin farklılaştırılması, öğrenme modaliteleri için müfredatın erişilebilirliği 

için eğitim yazılımı sağlayabilir. 

Manipülatif malzemeler 

Bazı çocuklar için nesneleri /materyalleri i ele almak en etkili öğrenme yöntemidir.  
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Manipulatif materyaller öğrenme sürecini destekleyerek çocukların bilgilerini 

göstermelerine, yeni anlayış seviyeleri geliştirmelerine ve daha derin kavramları keşfetmelerine izin 

verebilir. Kulplar kolayca gruplanabilir, plastik kaplara yerleştirilebilir ve raflara yerleştirilebilir. 

Her yaş için yararlı olan manipülatif malzemeler, bir sınıfı daha kapsayıcı hale getirmenin kolay bir 

yoludur. 

Görsel cihazlar 

Görsel cihazlar, kapsayıcı sınıfta şüphesiz çok önemli unsurlardır. Çocukların dikkatini 

çeker, bir fikri açıklar veya öğrencinin bir dersi anlamasına yardımcı olurlar. Görsel cihazlar birçok 

şekilde gelir ve dahil edilmeyi kolaylaştırmak için bir sınıfta çeşitlilik olmalıdır. Bazı örnekler: 

programlar, posterler, sayı satırları, grafikler, grafikler, grafik düzenleyiciler, akıllı tahtalar, TV'ler 

veya i-Pad'ler. Kapsayıcı sınıflar, bir dersi vermeye, uyarlamaya veya değiştirmeye yardımcı olmak 

için her zaman çok sayıda görsel cihaza sahiptir. 

Olumlu davranış yönetim sistemi 

Olumlu bir davranış yönetim sistemi güvenli ve optimal bir öğrenme ortamını 

destekleyebilir ve koruyabilir. Öğretmenin, somut öğrencilerin güçlü davranışlarını vurgulamalarını 

ve pekiştirmelerini ve onlara uygun davranış rehberliği sunmalarını sağlar. Öğrenci davranışını 

desteklemek, sakin bir öğrenme ortamını sürdürmek ve öngörülebilir rutinler sağlamak, en uygun 

öğrenme koşullarını sağlamaya / yaratmaya yardımcı olur. 

İlgi düzeyi yüksek kitaplar 

Kapsayıcı sınıflar, öğrencilerin farklı şekillerde ve farklı düzeylerde öğrendiklerini kabul 

eder. Öğretmenler sadece çocukların çeşitli yeteneklerine hitap eden dersler sunmakla kalmaz, aynı 

zamanda tüm çocukların kullanabileceği öğretim materyalleri de sunar. Ders kitaplarına ek olarak, 

kapsayıcı bir sınıf, çocukların eğlenmesi için okunabilecek kitaplar da sağlamalıdır. Farklı 

seviyelerdeki okuyucular tarafından ilginç ve okunabilir yaşa uygun kitaplar (düzenlenmiş veya 

sesli) sunmak, bir sınıfı daha kapsayıcı hale getirmenin önemli bir yoludur. 

Çalışma grafik 

Çalışma programı bir sınıfta çeşitli amaçlara hizmet eder. Her şeyden önce, sınıf 

faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesine yardımcı olur. İkincisi, öğrencilerin okul müfredatına daha 

yönelik olmalarına yardımcı olur. Son olarak ve en önemlisi, tüm öğrencilerin sınıftaki etkinliklerin 

başarılı bir şekilde düzenlenmesine katkıda bulunmasına izin verir. 

Öğrenci biliş düzeyi 

Kapsayıcı bir sınıf farklı yeteneklere sahip çocuklar için faydalı olduğundan, öğretmenler 

için her öğrencinin güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını takip etmek son derece önemlidir. 
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Değerlendirmeler, gözlemler, PEI (BEP)'ler ve diğer bilgiler gibi önemli veriler birlikte tek bir 

yerde saklanabilir. Öğretmenler bu bilgileri tüm öğrencilerin dahil edilmesini ve sınıf programına 

katılmasını sağlamak için kullanabilirler. Öğretmen, öğrencileri öğrenme sürecinde ve kapsayıcı 

müfredata erişimi desteklemek için yararlı bilgileri kolayca birleştirebilir. 

Oyunlar 

Oyunlar genellikle öğretmenler tarafından yeni bir kavramı güçlendirmek için kullanılır. 

Ayrıca sosyal beceriler ve takım çalışması öğretiminde önemli bir rol oynarlar. Oyun seçenekleri 

sonsuz olduğu için, öğrencinin katılabileceği birçok farklı yol sunar. En önemli şey, oyunların 

çocukların öğrenme ortamında rahatlamalarına, akranlarının şirketlerinden zevk almalarına ve 

ilişkiler kurmalarına izin vermesidir. 

Kapsayıcı yaklaşım sadece eğitim sistemi düzeyinde değil, aynı zamanda öğretim süreci 

düzeyinde de bulunur. Kapsayıcı öğretim sürecinin temel özellikleri, çocuklar arasındaki 

farklılıklara uyumuyla ilgili olanlardır. Kişisel ve sosyal yaşamda zengin deneyime sahip 

öğretmenler, sınıfta öğretme-öğrenmede kullanılan yöntemleri geliştirmek için ebeveynler ve diğer 

topluluk üyeleriyle olan ilişkisini kullanırlar. . Tüm öğrencilerin dahil olduğu öğrenme durumlarını 

organize eden öğretmen, olumlu ve esnek bir şekilde her birinin potansiyelinden yararlanır. 

Okul öğrenimi, sınıf içi etkileşimler yoluyla tamamlanan ve her öğrencinin birikimini 

vurgulayan sürekli bir süreçtir. Öğrencinin kişiliğini geliştirmek ve psikososyal becerilerini 

geliştirmek için öğrenme süreci üründen daha önemlidir. Önerilen okul öğrenme ritimlerine uyum 

sağlamazsa, öğrenci bir problem olarak kabul edilemez. 

Kaynaştırmanın temel ilkeleri aşağıdaki temel kavramları göz önünde bulundurur: 

• çeşitliliği artırmak 

• saygı görme hakkı 

• insan onuru 

• Bireysel ihtiyaçlar bireysel gereksinimler olarak anlaşılması 

• planlama 

• kolektif sorumluluk 

• mesleki ilişkiler ve kültür geliştirme 

•mesleki gelişim 

• eşit şans. 

Öğretmenler arasındaki ilişkiler bir öğrenme kaynağı ve sürekli bir deneyim alışverişidir. 

Mevcut uygulamalar, başka bir öğrenme gelişimi kaynağı haline gelmek için meslektaşları ile 

paylaşılması gereken deneyim birikimine dönüşüme yol açar. 



„TOGETHER FOR BETTER” 
2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Project nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 

 

44 

Kapsayıcı okul: 

• tüm çocuklar için eğitim verilen eğitim birimi; 

• ayrımcılıkla mücadelede en etkili yolu temsil eder. 

Kaynaştırma okulu: 

• seçmez veya dışlamaz; 

• açık, hoşgörülü, arkadaş canlısı ve demokratik; 

• heterojenliği sayesinde doğaldır; 

• tüm öğrencileri geliştirir; 

• eğitim ihtiyaçlarının çeşitliliğine ve öğrenme ve gelişim özelliklerine uyum sağlar; 

Kapsayıcı okul, ilgi odağını özgün, benzersiz ve tekrarlanamayan bir varlık olarak 

yerleştirir. Bu bakış açısı bir dizi soru ortaya çıkarır: 

- Okulun organizasyonunda ne gibi değişiklikler olmalı? 

- Okulun öğrencilere sunması gereken eğitim içerikleri nelerdir? 

- Kaliteli eğitimi sağlamak için öğretim tarzında ve öğretmenler arasındaki işbirliği tarzında ne gibi 

değişiklikler yapılmalıdır? 

- Kapsayıcı okuldaki değerlendirme sürecinin özgüllüğü nedir ve öğrencilerin ilerlemesi nasıl 

anlaşılmalıdır? 

- Kapsayıcı bir okulda özel eğitim gereksinimleri olan bir öğrenci kimler olarak kabul edilebilir? 

Zihinsel engelli öğrencilerin içeriğini öğretmek için önerilen bazı öğretim yaklaşımları şunlardır: 

Görsel yaklaşımlar 

Zihinsel engelli öğrenciler için en çok önerilen öğretim yaklaşımı görsel bilgi istemlerini 

kullanmaktır. Öğrenciler genellikle somut düşünme, tekrarlayan bellek ve görsel-mekansal yönlerin 

anlaşılmasında güçlü noktalar ve soyut düşünme, sosyal bilgi, iletişim ve dikkat zorluklarının 

girdabı gösterirler. Resimli ve yazılı talimatlar genellikle öğrencinin kendini kontrol etmesini 

öğrenmesine, iletişim kurmasına ve geliştirmesine yardımcı olabilir. 

Görsel bilgi istemlerini kullanmanın avantajlarından biri, öğrencilerin bilgi işlemek için 

ihtiyaç duydukları sürece bunları kullanabilmeleridir. Onlardan farklı olarak, sözlü bilgi geçicidir: 

bir kez söylendiğinde, mesaj artık mevcut değildir. Sözlü bilgi, dil işlemede zorluk çeken ve 

fazladan zamana ihtiyaç duyan öğrenciler için sorun yaratabilir. Ek olarak, ESC'li öğrencinin ilgili 

bilgileri özümsemesi ve eşzamanlı olarak arka plan uyarımını engelleyebilmesi zor olabilir. Görsel 

bilgi istemlerini kullanarak öğrencinin mesaja odaklanmasını sağlıyoruz. 

Görsel saatler ve görsel semboller karmaşıklık bakımından basit ve somuttan öze değişir. 

Süreklilik nesneden veya gerçek durumdan renkli fotoğrafçılık, renkli görüntü, siyah beyaz görüntü, 
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çizgi ve son olarak grafik sembolüne ve yazı diline kadar değişir. Nesneler en basit yardım şeklidir. 

Grafik semboller, karmaşıklık ve soyutlama açısından görsel temsillerin spektrumunda / 

sürekliliğinde olmasına rağmen, ESC'li öğrenciler söz konusu olduğunda başarılı olmuştur. Artık 

grafik sembollere hızlı erişim ve ücretsiz veya uygun fiyatlarla özel semboller oluşturma yeteneği 

sağlayan çok sayıda yazılım paketi var. 

Görsel bilgi istemleri sınıfta çeşitli şekillerde kullanılabilir. Bununla birlikte, başarılı olmak 

için, daha önce bahsettiğimiz karmaşıklığın sürekliliği üzerinde uygun noktada olduklarından emin 

olarak, öğrencinin anlayış seviyesiyle eşleşmelidir. Öğrenci anlamak için renkli fotoğraflara ihtiyaç 

duyduğunda öğrenmeyi desteklemek için bir çizgi grafik kullanmak, sadece eğitim eylemindeki tüm 

katılımcılar için hayal kırıklığı yaratacaktır. Bu önlem göz önüne alındığında, görsel medya çok 

faydalıdır ve aşağıdakiler için kullanılabilir: 

• öğrencinin aktivitesini organize etmek - günlük programlar, mini programlar 

• etkinlik kontrol listeleri, takvimler, seçenek panoları 

• öğrenci için talimatlar veya talimatlar sağlamak - öğrencilerin sınıfta yerleşimlerinin görsel 

temsili, etkinlikler hakkında özel belirtileri olan dosyalar, simgeler ve yeni bilgileri öğrenmek için 

yazılı talimatlar 

• arzu edilen davranışı destekleme - günlük rutinin adımlarını bildirmek için davranış kurallarını ve 

gösterimlerini görüntüleme 

• sosyal becerileri öğretme - sosyal hikayelerin resimsel gösterimleri 

• öğrenciye özel bir durum için geliştirilen bir sosyal durumun sosyal ipuçları ve uygun cevaplarla 

gösterilmesi 

• özdenetim öğretimi - davranışsal beklentilerin bir göstergesi olan özdenetim simgeleri 

Bir etkinliği planlarken veya eğitime dahil olurken sorulması gereken kilit soru şudur: bu bilgiler 

basit bir görsel biçimde nasıl sunulabilir? Öğrencinin yeteneklerini ve sunduğu cevapları anlama 

seviyesine göre görsel bilgi istemleri seçiyoruz. 

Diğer yaklaşımlar 

Öğrenci öğrenirken doğru, olumlu övgü sunuyoruz. Öğrencilere doğru ya da doğru ne 

yaptıklarına dair doğru bilgi sağlıyoruz; örneğin, "çok güzel renklendirdin!" ya da "bu matematik 

problemlerini çok iyi çözdün." 

Genelleştirilmiş övgü, gözden geçirilmesi zor olan istenmeyen öğrenmeye yol açabilir. 

SEN'li öğrenciler denemeler yoluyla öğrenebilirler, bu yüzden övgüyü çok spesifik davranışlara 

yönlendirmek çok önemli bir husustur: "Mihai, bu sayıları toplamada çok iyi gidiyorsunuz." 

Gerçekçi olmayan ilişkilere dayalı öğrenme, öğrenciler yaptıkları bir şeyi hatalı bir şekilde 
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ilişkilendirirlerse ortaya çıkabilir. övgü aldı. Sadece "Bravo Mihai!" Mihai matematik problemini 

yaparken ayağa kalktığında, ayakta durma ile genel övgü arasında bir korelasyonla sonuçlanabilir. 

Önemli takviye kullanma 

Takviyelerle  övgüden öğrenci davranışını geliştiren somut nesnelere kadar her şeyi 

öğrenebilir. CES'li öğrenciler, diğer öğrencilerle çalışan ortak takviyelerle motive edilemez. Tek 

başına harcanan zamanı, okulda en sevdiği kişiyle konuşma süresini, kantine bir yolculuğu, rutin bir 

egzersizi (örneğin bir yürüyüş), istenen bir nesne ile oynama zamanı, müzik, oyun, tercih edilen bir 

rutini tercih edebilirler. , duyusal uyarım veya pencere durumu sağlayan elemanlar. Her çocuk için 

takviye olarak neyin işe yaradığını bilmek önemlidir. Öğrenci tarafından tercih edilen etkinliklerin 

profili veya diğer pekiştirici unsurlar çok faydalı olabilir. Bu tür bir liste - "beğenme / beğenmeme" 

- ailenin yardımıyla geliştirilebilir ve tüm öğretim kadrosu ile paylaşılabilir. 

Görevlerinizi uygun bir zorluk seviyesinde planlayın 

SEN'li öğrenciler, görevlerini yerine getiremezlerse, endişe ve hayal kırıklığına karşı 

hoşgörüsüz olabilirler. Zorluk düzeyinin kademeli olarak artırılması ve öğrenmenin desteklenmesi 

(özellikle sözlü açıklamalar yerine görsel bilgilerle) öğrencilerin hayal kırıklığını en aza indirmeye 

yardımcı olacaktır. 

 

Yaşa uygun malzemeler kullanın 

 Eğitim için seçilen materyaller de dahil olmak üzere SEN'li öğrencilerin saygınlığına saygı 

duymak önemlidir. Eğitimin önemli ölçüde değiştirilmesi gerekse bile, eğitim materyali öğrenimi 

öğrencinin yaşına uygun olmalıdır. Öğrencinin görünüşe göre anlama yeteneğini küçümsemeyin ve 

aynı şekilde tipik öğrenci standardına kalıcı olarak atıfta bulunmayın. Her öğrenci benzersizdir ve 

öğrenmenin etkili bir şekilde gerçekleşebileceği bir eşiğe sahiptir. Özel bir öğretmen, öğrenme 

eşiğini gözlemleyebilir ve SEN'li bir öğrencinin öğrenme eğrisinde temel bir değişiklik yaratabilir. 

 

Seçiminizi / tercihinizi ifade etmek için fırsatlar sağlayın 

SEN'li öğrencilerin kendilerini anlatamamaları nedeniyle sık sık hayal kırıklığına 

uğrayabilecekleri düşünüldüğünde, kendilerine faydalı olan seçimler yapmak için eğitim ve 

uygulamaya ihtiyaçları vardır. Yaşamlarının birçok yönünün yetişkinler tarafından iyi 

yapılandırılabileceğini ve kontrol edilebileceğini unutmayın. Bazen öğrenciler bir etkinliği veya 

nesneyi seçmeye devam ederler çünkü başka birini nasıl seçeceklerini bilmezler. Bu nedenle, 

öğrencilere iletişim kurma yeteneği olmadığında seçme fırsatı vermenin bireysel yöntemleri 

geliştirilmelidir. Seçimler yapmak için doğrudan öğrenme yararlı bir yöntem olabilir. Öğrenci, 
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seçim kavramını anlayana kadar seçim bir veya iki favori etkinlikle sınırlı olmalıdır. Açık uçlu 

seçimler öğrencinin seçim yapma yeteneğini artırmaz ve hayal kırıklığına yol açabilir. 

Sözlü talimatları küçük adımlara bölün 

CES'li öğrencilere talimat verirken uzun süreli sözlü bilgi vermekten kaçınmalıyız. Yukarıda 

tartışıldığı gibi, görsel ipuçları ve temsillerle sözlü öğretim, öğrencilerin anlamalarına yardımcı 

olacaktır. İşleme ve stimülasyon konularına dikkat edin. CES'li öğrencilerin yanıt vermek için diğer 

öğrencilere göre daha fazla zamana ihtiyacı olabilir 

Bu, bilişsel ve / veya motor güçlüklerle ilgili olabilir. SEN'li öğrencilerin mesajın veya 

gereksinimin her bir bileşenini işlemesi gerekebilir ve bu nedenle yanıt vermek için ek zamana 

ihtiyaç duyarlar. Genel olarak ekstra zaman sağlamak ve öğretim ile öğrenci yanıtları arasında 

yeterli zaman sağlamak SEN'li öğrencileri desteklemek için bazı önemli taktiklerdir. 

 

Pratik örnekler ve pratik etkinlikler kullanın 

Soyut fikirleri ve kavramsal düşünceyi belirli örnekleri kullanarak öğretir ve kavramın 

yanlışlıkla bir şekilde uygulandığı öğrenilmemesi için örnekleri değiştiririz. Görev analizi 

kullanıyoruz. Öğretmenlerin ve velilerin karmaşık görevleri alt görevlere yerleştirmeleri ve 

öğrenilebilecek küçük adımlarla birleştirmeleri gerekebilir. Karmaşık bir görevin her adımı için, 

öğrenci görevi yerine getirmek için gerekli becerilere sahip olmalıdır. Bu alt beceriler art arda 

öğrenilebilir ve güçlendirilebilir. Örneğin, diş fırçalama gibi kişisel özerklik pratiğini eğitirken, 

görev alt yeterliliklere bölünebilir: diş fırçasını ve diş macunu elde etmek, suyu açmak, diş fırçasını 

nemlendirmek, diş macunu kapağını sökmek, diş macunu diş fırçasına koymak Yaşam becerileri, 

sosyal beceriler ve akademik beceriler analiz edilebilir ve görevler ve alt görevler olarak ele 

alınabilir, her adım öğrenilir ve daha sonra zincirin bir sonraki alt görevine bağlanır. 

Ayrık test yöntemini kullanın 

Öğrencilerin öğrenmesine yardımcı olmak için yönlendirmeyi kullanmak, CES'li bazı 

öğrenciler için önemli bir eğitim unsurudur. Bilgi istemleri fiziksel, duygusal veya sözlü olabilir. 

Bunlar sadece ihtiyaç duyulduğu sürece kullanılmalıdır çünkü öğrenciler isteklere bağımlı hale 

gelebilir. Ayrık test yöntemini kullanırken, eğitmen istenen davranış için uyarıcı sunar (talimatları 

verir) ve öğrenciye sorar; öğrenci yanıt verir ve ardından eğitmen davranış ilkelerine dayalı 

sonuçlar verir. İstem genellikle istenen davranışı modellemek veya öğrencinin davranışını 

gerçekleştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Mümkünse bilinmeyen görevleri tanıdık bir ortama tanıtın 
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Hatalı bir ortamda bilinmeyen görevleri tanıtmak mümkün olmadığında, resim, video ve / 

veya sosyal öyküler gibi destek öğelerini kullanarak öğrenciyi yeni göreve hazırlarız. 

Önemli olanı vurgulamak için öğretim materyallerinizi ve durumunuzu düzenleyin 

Okul destek materyallerini ve görsel yardımcıları: 

• öğrencinin bilgiye erişmesine yardımcı olmak 

• yeni görevler öğretmek 

Örneğin, bir beceri öğretmeye çalışmadan önce masadaki veya masadaki yabancı maddeleri 

çıkarın. Ya da sadece kitabın tamamı yerine okumak istediğiniz metni sunun. Karakter, karakter adı 

gibi anahtar kelimeleri, fark edilmeleri için vurgulayın. 

 

Yararlı etkinlikleri hedefleme ve genişletme 

Öğrenci, bir renk veya şekil gibi bir nesneye veya konuya bağlıysa, bunu bir kavramı 

öğretmek için kullanırız. Bir öğrenme etkinliği tek bir konu üzerinde merkezlenebilir. Öğrenciyi 

tanıyın ve güçlü yönlerin ve ilgi alanlarının bir listesini tutun. Aile üyeleri, evde ve toplumda 

geliştirilen beceriler hakkında öğretmenlere değerli bilgiler sağlayabilir. Bunlar üzerinde arzu edilen 

öğrenme becerileri ve davranışları geliştirilebilir. 

Yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmek 

Öğrenci belirli bir alanda (örneğin müzik, tiyatro, sanat, grafik, bilgisayar) özel bir ilgi ve 

güç gösterirse, bunlar bu alanda ek uzmanlık geliştirme fırsatlarıdır. 

Sınıfın kapsayıcı bir bağlamda yönetiminin tanımlayıcı bir unsuru, esas olarak öğretimin 

içeriğini, öğretimin tarzını organize etme biçimini ifade eden içerik yönetimidir. Bu sürece önemli 

unsurlar dahildir, örneğin: 

• öğretme-öğrenme materyallerini (ders kitapları, materyaller) seçmek ve koordine etmek 

gösterici, dağıtıcı); 

• çocukların öğrenme potansiyeline uygun öğretim stratejilerinin belirlenmesi; 

• öğrenci grubunu koordine etmek (dersi yürütmek için önceki veya ardışık faaliyetlerde eğitim 

(örneğin, belirli bir konu hakkında ek bilgi aramak, projeler geliştirmek, denemeler yapmak, konuya 

atıf yapmak), bankalar kurmak, gruplar oluşturmak, vb. .); 

• bireysel çalışmaların koordinasyonu; 

• çocukların çabalarının sürekli değerlendirilmesi ve değerlendirilmesi; 

• zaman yönetimi ve diğer kaynaklar; 

• çevre yönetimi (mobilya, ekipman yerleştirme) vb. 
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Öğretim stratejileri açısından, sınıf yönetimi faaliyetlerinin başarısını sağlamak için içerik 

yönetimi çok önemlidir. Öğretmenin öğrenme stratejileri ile ilgili kararları, çocuklar, potansiyelleri, 

ilgi alanları ve katılım yetenekleri hakkındaki bilgisinden etkilenecektir. 

Öğrenme içeriği ve eğitimsel amaçlara ulaşma açısından SEN'li çocuklar için psiko-

pedagojik uyarlamalar ve müfredat değişiklikleri uygun şekilde uygulanacaktır. Eşit derecede 

önemli olan, geniş anlamda, sınıfı eğitim süreci konularının sorumluluklarının ve beklentilerinin 

yoğunlaştığı bir sosyal mikro sistem olarak hedefleyen kişilerarası ilişkilerin yönetimidir. İlişki 

yönetimi, öğretmen-öğrenci, öğretmen-öğretmen, öğretmen-veli, öğretmen-toplum vb. İlişkilerinin 

tamamını ifade eder. Bu tür yönetim, hem öğrenenlere hem de öğrenenlere değer veren bazı çalışma 

ve iletişim biçimlerinin yaklaşımını içerir. . Başka bir deyişle, bir mikro sistem olarak sınıfın örgüt 

kültürü, kişiler arası ilişkilerin kalitesiyle değil, aynı zamanda içinde faaliyet gösterdikleri toplumun 

(okul ve sosyal) kültürü tarafından belirlenecektir. 

       Bir kurum olarak okulun toplumla yakın çalışması gerekir ve bu bağlantı genel olarak sosyal 

dinamiklere göre sürekli olarak değiştirilir. 

 

TARTIŞMALAR 

1. Yaşam deneyimleri ve kişisel bilgilerden yola çıkarak, modern toplumlarda genel olarak ve 

özelde eğitimde yönetimin önemini açıklayın. 

2. Kapsayıcı eğitim alanında yönetim ilkelerini uygulama gereğini tartışıp. Anlaşmazlık 

durumunda, tartışmaları açıklayın. 

 

ÇİFTLER / GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞMA 

1. Öğrendiğiniz okulun organizasyonunu ve işleyişini kapsayıcı bir bakış açısıyla analiz edin. Ne 

buldunuz? 

2. Kapsayıcı okulun 5 özelliğini / temel unsurlarını belirleyin. Bu unsurları okulun kurumsal 

gelişimi için Stratejik Planda yer alacak faaliyetlere dönüştürün. 

3. Kurumsal düzeyde kapsayıcı eğitim hizmetleri oluşturmak için 3-4 argüman oluşturun. 

 

BİREYSEL ÇALIŞMA 

1. SEN'li bir öğrenci için psiko-pedagojik karakterizasyon sayfası hazırlayın 
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3.1. Özel eğitim gereksinimleri: kavramlar, tanımlar, sınıflandırmalar 

Özel gereksinimler / özel eğitim gereksinimleri kavramı son birkaç on yıl içinde dalgalı bir 

evrim geçirdi, varlığının rasyonalitesi ve sağlamlığı tartışmalı olagelmiştir. Ağırlıklı olarak, engelli 

çocuklarla ilgili olarak, Warnock Raporunun yayınlandığı sırada özel eğitim gereksinimleri ifadesi 

başlatılmıştır (Birleşik Krallık, 1978). 

Warnock raporu "farklı" çocukların mevcut kavramlarını ve önyargılarını "yıktı" ve insan 

ihtiyaçlarının çok karmaşık olduğunu ve eğitim ihtiyaçlarının çok çeşitli şekillerde bulunabileceğini 

gösterdi. Özel eğitim gereksinimlerinin sözdizimi, eğitim ölçütünün çeşitli gelişimsel sorunları olan 

öğrencilerin tıbbi, psikolojik ve sosyolojik değerlendirme kriterlerini ve okul yönelimini koordine 

ettiğini göstermiştir. Bu temel fikirlere dayanarak Warnock Raporu üç temel ilke ortaya koydu: 

• “Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar” terimi, bu zorlukların üstesinden gelmek için özel 

desteğe ihtiyaç duyan öğrenme güçlüğü çeken çocuklara atıfta bulunulmalıdır. 

• Özel ihtiyaçları olan çocuklar genel okullarda eğitilmeli ve yeteneklerini ve çocukların 

potansiyellerini vurgulayan özel ihtiyaçların “olumlu ve kışkırtıcı” bir vizyonu olmalıdır. 

Anahtar kavramlar: 

Özel eğitim gereksinimleri 

Gelişim 

Tipik / atipik gelişim 

Gelişimin özellikleri 

Göstergeler ve gelişim 

seviyeleri 

Mevcut alan ve proksimal 

gelişim alanı 

Evrimsel değişiklikler 

Durum değişiklikleri 

Hassas dönemler. 
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• Okullar, özel eğitim gereksinimlerinin geçici olabileceği ve eğitim programlarının bu 

gereklilikleri karşılayacak şekilde sağlanması gerektiğini dikkate almalıdır. 

Yaklaşık 40 yıl önce formüle edilmiş olmasına rağmen, Warnock Raporundaki 220'den fazla 

Tavsiyenin birçoğu bugün güncel ve geçerlidir ve ESC yaklaşımının kilit noktalarıdır. Warnock 

Raporunu takiben, temmuz olarak "Özel Eğitim Gereksinimleri - Gerçek mi yoksa Yapay mı?" 

Paradigması olan Uluslararası Cardiff Özel Eğitim Kongresi sırasında Ağustos 1990'da gerekli 

açıklamalar yapıldı ve SEN(Special Education Needs)'in öğrenme problemlerini tam olarak 

yansıtan terim olduğu kabul edildi.  Bu terim daha sonra UNESCO tarafından devralındı, geliştirildi 

ve yeni anlamlarla zenginleştirildi. 

UNESCO tarafından Kasım 1992'de Viyana'da düzenlenen alt bölgesel seminerde SEN'in, 

çeşitli öğrenme problemleri olan, bir engelli tarafından belirlenip belirlenmediği, belirli eğitim 

ihtiyaçlarını tanımlamak için uygun bir terim olduğu vurgulandı. 

Daha sonra, 1994 yılında, ilk kez kapsayıcı eğitim vizyonunun kabul edildiği olağanüstü dünya 

etkinliği olarak bilinen Salamanca Konferansı'nda UNESCO, özel eğitimi bir terim ve kavram 

olarak, gereksinim eğitimiyle değiştirdi.  Bu terminolojik değişikliğin nedeni, özel eğitimin 

dışlayıcı olduğu ve dolayısıyla ayrımcı bir yaklaşımı önermesidir, özel ihtiyaçlar eğitimi ise bazı 

çocukların belirli özel gereksinimleri olabileceğini ve ortak, kapsayıcı öğrenme ortamlarında 

olabileciğini ifade eder. (sadece ayrı eğitim ortamlarında değil). 

Özel ihtiyaç eğitiminde(SEN) ifade edilen kavram, sürekli esneklik ve çocukların 

ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim yaklaşımının uyarlanmasına dayanan son derece 

kişiselleştirilmiş bir eğitimi ifade eder. 

Bu tür eğitim şunları içerir: 

• bireysel özelliklere uyarlanmış eğitim; 

• Belli bir eksiklik / zorluk / engelliliğin özelliklerine uyarlanmış eğitim; 

• belirli bir müdahale yoluyla eğitim (rehabilitasyon / iyileşme); 

• genel eğitimdekileri tamamlayıcı eğitim faaliyetleri 

ESC kavramının evrimindeki bir diğer önemli bölüm 1995 yılında, UNESCO'nun resmi 

ESC sınıflandırmasını başlatmasıyla gerçekleşti. ESC'li çocukları desteklemenin evrensel olarak 

kabul edilen ve kabul edilen öneminin ötesinde, şu anda Avrupa ve küresel düzeyde genel bir fikir 

birliği bulunmamaktadır. özel eğitim gereksinimlerinin tanımlanması. Böyle bir tanımın 

formülasyonu, bireysel öğrenme güçlüklerini sınıflandırmak için uyumlaştırılmış bir sistemin 

olmamasıyla engellenir. Farklı ülkelerde tanıtılan / kullanılan tanımlar ile bu tanımların dayandığı 

sosyal anlamlar arasında önemli farklılıklar vardır. 



„TOGETHER FOR BETTER” 
2019-2021 ERASMUS+,  KA2 

Project nr. 2019-1-RO01-KA201-064001 

 

52 

Etiyolojik(nedenbilim) açıdan, öğrenme güçlükleri iki geniş kategoriye ayrılır: 

• Gerçekten: sadece bireyle ilgili eksikliklerin ve görülmesi zor (gizli) yetersizliklerin neden olduğu 

genetik faktörler, hastalıklar, travmalar, kazalar vb. 

• Uyarılmış: Çocuğun bulunduğu ortam ve etkileri tarafından değil, aynı zamanda belirli gelişimsel 

özellikler tarafından belirlenir. Öğrenme döngüsü sırasında ve sonunda ortaya çıkabilirler. Öğrenme 

güçlüklerinin neden olduğu çeşitli nedenler vardır: yetersiz öğrenme süresi; öğrenme sürecindeki 

önceki boşluklar; somut çocuğa uyarlanmış etkili öğrenme stratejilerinin ve tekniklerinin 

bulunmaması; organize bir emek rejiminin eksikliği; sınıftaki eğitim sürecinin kalitesinin düşmesi; 

okulun aşırı kalabalıklaşması; devamsızlık vb. 

Bu nedenle CES'li öğrenciler, genellikle öğrenme ve gelişme sürecinde elverişsiz olan belirli 

bir durum yaşarlar: bu durum organik, biyolojik veya aile, sosyal, çevresel veya bunların 

kombinasyonlarında ortaya çıkabilir. CES'li bir öğrencinin ciddi bir beyin bozukluğu veya hafif ve 

algısal olarak hafif beyin disfonksiyonu veya ciddi aile çatışmaları veya farklı veya özel sosyal ve 

kültürel ortamın koşullandırdığı durumlar uygun olmayan duygusal tepkiler ve / veya davranış 

bozuklukları vb.  

Bu ve diğer durumlar, doğrudan veya dolaylı olarak - diğer aracı faktörlerin eylemi yoluyla - 

öğrenme süreçlerindeki zorluklara, engellere veya gecikmelere neden olur. Bu zorluklar küresel ve 

genelleştirilebilir (örn. Otizm) veya spesifik (ör. Disleksi); hafif veya şiddetli şiddet; kalıcı veya 

geçici. 

SEN sınıflandırması 

Alandaki çalışmalara ve araştırmalara dayanarak, SEN iki büyük gruba ayrılabilir: 

I. Bir engelliliğin koşullandırdığı özel eğitim gereksinimleri; 

II. Bir engelin şartlanmadığı özel eğitim gereksinimleri. 

Grup I, engellilik mevzuatına göre adlandırılan / gelişimdeki eksiklikleri içerir ve aslında 

dünya çapında en fazla kullanıma sahip olan UNESCO sınıflandırması 1995'i ifade eder. 

• Öğrenme güçlükleri / engelleri; 

• Zorluklar / zihinsel engeller / ciddi öğrenme engelleri; 

• Konuşma bozuklukları (bozukluklar); 

• Fiziksel / nöromotor eksiklikler; 

• Görme bozukluğu; 

• İşitme bozuklukları; 

• Duygusal (duygusal) ve davranış bozuklukları. 
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UNESCO sınıflandırması, her engellilik türünün çocuğun gelişimine belirli özellikler / özellikler 

verdiğini ve bilgilerinin, gereksinimlerini belirlemek için çocuğun gelişiminin değerlendirme 

sürecinde ve tasarım sürecinde, özel eğitime yanıt olarak tanımlandığını göstermektedir. destek 

programlarının / hizmetlerinin gereksinimleri. eğitimsel, eksiklikleri / zorlukları gidermeye 

yöneliktir. 

Grup II, çocukların (sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı arka planlardan, azınlık etnik 

gruplarına ait, kronik ve tedavi edilemeyen hastalıkları olan, sömürülen, istismar edilen veya 

istismar edilen vb.) Dahil edilebilecek belirli risk durumlarından kaynaklanan öğrenme 

problemlerini ifade eder. . ), çocukların öğrenme kapasitelerini etkileyen durumlar. Bu durumda, 

özel eğitim gereksinimleri kavramı, şu anda, çocuğun gelişimini ve öğrenme performansını 

etkileyen biyolojik, sosyal ve eğitimsel riskleri tanımlayan yeni ve yeni yönleriyle uzanan risk 

durumu kavramı ile örtüşmektedir. 

Çoğu zaman, ikinci grup, çocuğun motivasyonunu ve öğrenme kapasitesini tehlikeye sokan 

ve uygun destekle giderilebilecek dış faktörler nedeniyle "geri yüklenen" geçici SEN'i atar. Daha az 

karmaşık olan geçişsel SEN, aynı zamanda belirleme, tezahür özelliklerinin değerlendirilmesi ve 

eğitim destek hizmetlerinin planlanması / sunulmasını gerektirir, çünkü katılımsız bırakıldığında 

ciddi öğrenme güçlüklerine dönüşebilirler. Buna karşılık, nitelikli ve kalitatif erken müdahaleler, 

karmaşık SEN'i daha az ciddi sorunlara dönüştürebilir veya hatta tam çözümlerini tercih etmek gibi 

tam tersi sürece yol açabilir. 

Başka bir SEN sınıflandırması, ISCED'e dayanarak, aşağıdaki üç gereksinim grubuna atıfta 

bulunan OECD tarafından yapılır: 

• Kategori A: Açık biyolojik / organik nedenleri olan engeller; 

• Kategori B: bir özürlülükten kaynaklanmayan öğrenme güçlükleri; 

• Kategori C: sosyo-ekonomik, kültürel ve / veya dilsel dezavantajlardan kaynaklanan zorluklar. 

Her türlü CES sınıflandırması göz önüne alındığında, aşağıdaki kategorileri genelleştirebiliriz: 

Yetersizlik 

• Bilişsel 

• nöro-motor 

• duyusal 

• çoklu, karmaşık 

Spesifik gelişimsel bozukluklar / öğrenme güçlükleri 

• disleksi 

• disortografie 
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• disgrafi 

• DİSKALKULİ 

Diğer CES 

• sosyo-ekonomik dezavantajlar 

• dil dezavantajları 

• kültürel dezavantajlar 

 

3.2. Özel eğitim gereksinimleri olan çocuğun gelişimindeki özellikler 

Her çocuğun kendi tarzına, üslubuna, ritmine ve gelişim özgünlüğüne işaret eden bir takım 

özellikleri, özellikleri vardır. Spesifik gelişim nedeniyle, gelişimi etkileyen dengesizlikler, 

dengesizlikler ve gecikmeler ve / veya çocuğun gelişimindeki çeşitli engeller ortaya çıkabilir. 

UNESCO sınıflandırmasına (1995) göre özel eğitim gereksinimleri: 

• duygusal (duygusal) ve davranış bozuklukları; 

• Dil bozuklukları; 

•Geç öğrenme; 

• Gecikmeler / zihinsel engeller / ciddi öğrenme güçlükleri; 

• Nöromotor engeller; 

• Görme engeli; 

• İşitme bozuklukları 

Bu liste aşağıdakiler için olası diğer risk durumlarıyla desteklenir: 

• Dezavantajlı bölgelerde büyüyen çocuklar; 

• Azınlık etnik gruplarına mensup çocuklar; 

•Sokak çocukları; 

• AIDS'li çocuklar; 

• Sapkın davranışları olan çocuklar 

Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların farklı öğrenme gereksinimlerine sahip olduğunu ve farklı 

şekil ve ritimlerle öğrendiklerini kabul ederek çocuk / öğrenci merkezli bir yaklaşım geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Kapsayıcı eğitim, tüm çocukların farklı öğrenme gereksinimlerine sahip olduğunu ve farklı 

şekil ve ritimlerle öğrendiklerini kabul ederek çocuk / öğrenci merkezli bir yaklaşım geliştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

Özel eğitim gereksinimleri: 

Bir eksikliğin bireysel ve / veya spesifik özelliklerine uyarlanmış eğitim çağrıları; 
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Uygun yetkilendirme / rehabilitasyon / kurtarma yoluyla özel müdahalenin tanıtımını yapmak; 

Eğitim yaklaşımının bireyselleştirilmesini gerektirir, çocuğun eğitim açısından değerlendirilmesinin 

(öğrenme potansiyeli ve müfredat açısından) ve bireysel özelliklere göre farklılaştırılan ve 

uyarlanan özel eğitim müdahalesinin önemini vurgular. 

Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar, çoğu çocuğun faaliyetlerinden ve yaklaşımlarından 

farklı olan öğrenme görevlerini yerine getirmek için ek destek, özel etkinlikler gerektirir. Bu 

çocuklar farklı zorluklarla karşı karşıyadır: 

• fiziksel engelli olanlar için hareket ve hareket zorlukları; 

• Duyusal yetersizlikleri olanlar için  ifade, iletişim ve yönelim zorlukları; 

• zihinsel engelli çocuklar için günlük yaşam tarzına ve sosyal yaşamın gerekliliklerine uyum 

sağlamada güçlükler; 

• Günlük, mesleki veya sosyal faaliyetlerde karşılaşılan zorlukların yanı sıra engelli kişilerin 

olasılıkları ve faaliyetlerine ilişkin önyargılar veya deforme olmuş temsiller nedeniyle engelliler 

arasında ortaya çıkan psikolojik engellerde ortaya çıkan psikolojik ve sosyal zorluklar . 

             Çocuğa ve sorunlarına işaret edebilecek davranışların daha dikkatli bir şekilde 

gözlemlenmesi / değerlendirilmesi gerekir 

             Herhangi bir çocuk bu davranışlardan bazılarını sergileyebilir ve özel bir problemi yoktur. 

Ancak çocuk aşağıdaki davranışları sergilemeye devam ederse, uzmanlar (aile doktoru, sosyal 

hizmet uzmanı, psikolog, psiko-nörolog, göz doktoru, sağır pedagog, ortopedi uzmanı, vb.) 

Tarafından daha yakından değerlendirilmelidir. 

              Çocukla etkileşime giren herkesin (ebeveyn, öğretmen vb.) Çocuğa o sırada yardım etmek 

için bu işaretleri bilmesi ÇOK ÖNEMLİDİR. Bu liste, sıklık, yoğunluk ve süre, tespit edildiği yaş 

da dahil olmak üzere görülen davranışların ayrıntılı puanlaması için çocuk hakkındaki bilgileri 

kaydetmek için kullanılabilir. 

Duyma : 

-Yeni bir ses veya yeni bir ses kaynağından sonra başınızı çevirmeyin; 

-Onu başka bir odadan aradığın zaman cevap yok; 

- Daha iyi duymak istediğinde daima aynı kulağı bir sese çevirin; 

- Kulakta sık enfeksiyonlar vardır, kulak / kulaklar sıklıkla incinir; 

- Beklenmedik seslere vurgulanmış bir reaksiyon gösterir; 

- Seni göremediğinde onu ararsan cevap vermez; 

- Onlarla konuşurken dudaklarına bakar; 

- Çok yavaş veya yüksek sesle konuşur; 
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- Garip bir şekilde konuşmaz veya konuşmaz; 

- İletişim kurmak için kelimelerden daha fazla jest kullanın; 

- Müziğe veya hikayelere 5 dakikadan fazla özenli değil. 

           Görme: 

Göz kapaklarını sallar, nesnelerin kenarlarına ve köşelerine bakmak için başını kaldırır veya 

döndürür; 

- Genellikle bir şeyin üstesinden gelir veya oyuna düşer; 

- Sık sık gözlerini ovalarlar veya gözlerini özlediklerinden şikayet ederler; 

- Fırlattığı küçük nesneleri bulamıyor; 

- Kırmızı veya gizli göz kapakları, gözlerde lekeler var; 

- Sık sık gözlerini ovalarlar veya gözlerini özlediklerinden şikayet ederler; 

- Bir şeye bakarken bir gözü kapatın, resme bakın; 

- Genellikle kitapları veya diğer nesneleri göze çok yakın tutar. 

Konuşma : 

- 18 aylıkken çocuk hala anneyi söylemez; 

- 2 yıl sonra aile nesnelerini ve kişilerini isimlendiremez; hiç konuşmuyor; 

- 3 yaşında küçük şiirleri veya şarkıları tekrar edemez; 

- 4 yaşında basit cümlelerle konuşmuyor; 

- 5 yılda ailenin dışındaki kişiler tarafından anlaşılmaz; 

- Onunla aynı yaştaki çocuklardan farklı konuşur; 

-Kitaplara veya hikayelere ilgi gösterme; 

-Basit sözlü komutları yürütmeyin; 

- 3 yaşından sonra soruları veya diğer sözlü materyalleri yankı olarak tekrarlayın; 

 

Anlama: 

- 1 yılda adını duyduğunda tepki vermez; 

- 3 yaşında yüzün farklı kısımlarını tanımlayamaz ve basit hikayeleri takip edemez; 

- 3-4 yıl sonra, bir hikaye hakkında basit soruları cevaplamaz; 

- 4 yaşındayken, "Açken ne yaparsın?" Veya "uyurken ne yaparsın?" Gibi sorulara makul cevaplar 

vermezsin. 

- Bulmaca çözme veya resim kesme veya bir boncuk sırasına uyma gibi basit bir problem çözme 

becerisi yoktur; 

- 5 yaşındayken "bugün, yarın" kelimelerinin anlamını anlamıyor gibi görünüyor; 
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- Yaşındaki diğer çocukların mükemmel anladıkları basit şeyleri anlamak zordur. 

- 5 yaşındayken, kısa dizileri veya sayıları tekrarlamak veya bir grup nesnede nelerin eksik 

olduğunu söylemek gibi hafıza becerileri yoktur. 

Hareket : 

- 10 ayda hareketsiz oturamaz; 

- Yürürken veya koşarken vücudun kısımları daha iyi koordine edilir; 

- İnce motor koordinasyon görevlerini yaparken elleri titriyor veya elinden çıkıyor; 

- Dengesini 4 yaşında kısa bir süre için bir bacağında tutamaz; 

- 5 yaşında ona atılan büyük topu atamaz. 

               Oyun : 

- 1 yıl basit hareket oyunlarından hoşlanmaz; 

- 2-3 yaşında, sıradan nesnelerle (kaşık, sabun vb.) Oynamaz; 

- 4 yaşında henüz başka çocuklarla oynamıyor - grup oyunlarına veya rollere katılmıyor; 

- Genellikle çocuk oyunlarını bozar; 

- Yaşıt çocuklar gibi oynamama. 

            Yetişkinlerle veya çocuklarla etkileşim : 

- Ebeveynlerin ayrılmasına karşı çıkar; 

- Bilinmeyen yetişkinlerden kaçınır; diğer insanlar (çocuklar, yetişkinler) tarafından dokunulmayı 

sevmez; 

- Bazı çocuklardan kaçınır, sadece bir çocuğa ilgi duyar; 

- 5 yaşındayken (çocuk oyuncakları, kitaplar, tatlılar, roller, vb.) Diğer çocuklarla paylaşmaz ve 

sırasını nasıl bekleyeceğini bilmez; 

- Agresif davranışlara sahiptir. 

Gelişimsel gecikmeleri önlemek için, problemleri tanımlarken, gelişim seviyesini bilmek / 

tahmin etmek önemlidir, çünkü belirli bir davranış alanındaki bir bozukluk / gecikme veya sapma 

gelişim sırasında farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bilişsel eksikliklerin veya yetersiz bir çevrenin uzun 

vadeli etkileri, birincil sorunla açıkça ilgili olmayanlar da dahil olmak üzere birçok kalkınma 

alanında sorunlara neden olabilir. 

Örneğin, duyuşsal alandaki açık, bilişsel alandaki olası sorunların öncüsü olabilir, çünkü 

başarısızlıklarla dolu yaşam deneyimi daha sonra bilişsel performansı etkileyecek ve gelişme tüm 

gelişim alanlarında yetersiz hale gelecektir. 

Çocuğun doğduğu andan itibaren gelişimi çeşitli şekillerde izlenmeye başlar: kilo alımı, boy artışı, 

uyanma durumu - uyku, hareket, konuşma, duygusal reaksiyon, oyun, etkileşim, iletişim, okul 
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sonuçları, yeniye uyum Tüm bunlar, tipik rotayı takip etmeyen bir gelişme belirtisini tanımlamak 

için yapılır. 

Özel gelişim ayrıca çocuğun bilgi, davranış ve yeteneklerini geliştirdiği değişiklikleri ifade 

eder. Tipik gelişim, çocuğun yaşıtlarına kıyasla ilerlemesinin genel bir resmini verir. Atipik gelişim, 

bir çocuk aynı yaştaki diğer çocukların arkasında veya önünde, fiziksel ve motor gelişim (ince ve 

kaba; atlama, koşma, çizim, inşa edilmiş), bilişsel (düşünme, anlama, problem çözme), sosyal 

(başka bir çocukla temas kurma, grup oyunları), dil ve özerklik (giyinme, yemek yeme, yıkama). 

Her çocuk kendi büyüme oranıyla benzersiz olsa bile, fiziksel gelişim endişelerinin ortaya çıktığı 

durumlar da vardır: çocuk, yaş standardı olarak kabul edilen bir oranda kilo almaz veya boyunda 

büyümez. Bu atipik gelişim belirtileri, çocuğun uzun süreli gelişimini etkileyen sağlık sorunları 

veya belirli çevresel koşullardan kaynaklanabilir. 

İnce ve kaba motor becerilerin gelişimi de, gelişim düzeyini değerlendirme sürecinde 

dikkate alınması gereken fiziksel gelişimin boyutlarıdır. Motor seviyesinde, bir veya daha fazla 

motor becerinin oluşumundaki gecikmeyle ifade edilen atipik bir gelişme vardır. Örneğin, tipik 

gelişimi olan 3 aylık bir çocuk karnında yatarken başını ve göğsünü kaldırır, nesneleri kavrar ve 

atipik gelişimi olan çocuk bunu öğrenmede ilerleme kaydetmez. Bu durumda erken müdahale son 

derece önemlidir, çünkü bu zorluklar zamanla kaybolmaz, ancak bu konuda bir yaklaşımın 

yokluğunda devam eder. 

Sosyal gelişim genellikle atipik olarak gelişir. Sosyal beceriler çocuğun arkadaş edinmesine, 

aile üyeleri ve yaşam ortamındaki diğer yetişkinlerle yakın ilişkiler geliştirmesine yardımcı olur. 

Diğer çocuklarla olan etkileşimlerden  uygun davranışların, sosyal kuralların neler olduğunu 

öğrenir, yeni beceri ve bilgi geliştirir. Bu nedenle, ebeveynlerin çocuğun sosyal becerilerine dikkat 

etmesi ve zorlukları fark ederse bir uzmana danışmaları önemlidir. 

Bilişsel gelişim, bir gelişim alanı olarak, süreçleri ve psişik işlevleri kapsar: bellek, 

düşünme, dikkat, anlama, planlama, problem çözme, yürütücü işlevler, bu gelişim alanı sosyal, 

duygusal, dil alanlarıyla doğrudan etkileşim halindedir. , motor. Bilişsel gelişime geç kalan 

çocuklar, belirlenen ihtiyaçlara bağlı olarak özel, bireyselleştirilmiş müdahaleye, kapsayıcı eğitime 

ve bireyselleştirilmiş çalışma programlarına ihtiyaç duyacaktır. 

Bağımsız yaşam becerileri, çocuğun mümkün olduğunca bağımsız çalışmasına yardımcı 

olan uyarlanabilir yaşam becerilerini ifade eder. Bağımsız yaşam becerilerinin gelişim düzeyi 

çocuğun yaşı ile ilişkilidir. Atipik gelişim belirtilerini bilmek, çocuğun bağımsız bir yaşama doğru 

ilerlemesine yardımcı olacak mümkün olduğunca erken başlaması için önemlidir. 
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Dil ve iletişim, çocuk gelişiminin gelişimi için son derece önemli bir alandır. Aynı zamanda, 

bu alanda, yaşa göre belirli kazanımların gelişim düzeyini / derecesini belirlemek risklidir. Aslında, 

dil ediniminde çocuklar arasında büyük farklılıklar vardır. Atipik bir dil gelişiminin belirtileri, dilin 

tamamen azgelişmiş hali, aynı yaştaki çocuklara kıyasla konuşmanın gelişiminde önemli bir 

gecikme, 4 yıl sonra hatalı bir telaffuz sürdürme, vb. 

Çocuklar farklıdır ve bireysel olarak gelişim aşamalarından geçer. Gelişiminde, her çocuğun 

bakımını yapan, eğiten, yardımcı olan yetişkinlerden sürekli bakım ve gösterime(stimülasyon) 

ihtiyaçları vardır. 

 

3.3. Özel eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi 

Özel eğitim gereksinimlerini belirleme Çocuk gelişimindeki sorunları ve dolaylı olarak özel 

eğitim gereksinimlerini belirlemek, erken müdahale perspektifinden son derece önemlidir, bunun 

sonucunda eksiklikler / zorluklar azaltılabilir veya hatta giderilebilir. 

Gözlem sürecinde, çocuğun yardımında görevleri olan tüm yetişkinler katılır: 

• Öğretim elemanları (eğitimciler, öğretmenler, öğretmenler, destek öğretmenleri, 

psikologlar, konuşma terapistleri) profesyonel pedagojik gözlem yapma yetkisine sahiptir. Onların 

katkısı, en alakalı bilgilerin, çocuğa ilişkin bulguların, gelişiminin özelliklerinin tanımlanmasını 

sağlar. 

• Çocuklarını en iyi bilen ebeveynler, gelişim tarihçesi, aile yaşamının boyutları, ailede 

kullanılan eğitim uygulamaları, ailenin eğitim kurumu ile ilişkisi, ailenin çocuğa karşı gelecekteki 

planları. Her durumda, ebeveynler, çocuğun ailedeki veya okuldaki durumu ile ilgili olsun, çocuk 

hakkında karar verirken önemli konular olacaktır. 

• Eğitim dışı alanlarda (sağlık, sosyal yardım, kamu düzeni) görevleri nedeniyle çocukla 

etkileşime giren profesyoneller. Çocuğun özel ihtiyaçları ile ilgili yeni yönler, analizler ve 

tamamlayıcı argümanlar getirebilirler: gelişimsel veya eğitimsel. 

Gözlem genellikle, tek bir değerlendirme bölümünde değil, daha uzun bir süre boyunca, 

ilgili bulguları ve sonuçları formüle etmek için yeterlidir. Çocuğun operasyonlarının tekrarlanması, 

farklı durumlarda, zorlukları ve nedenlerini tanımlamaya izin verir. 
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Ekstra Çalışmalar 

  

Tartışmalar 

1. ETUC'un erken tanımlanmasının önemini tartışır. 

2. Çocuğun büyüme ortamında gelişimi etkileyebilecek 5 risk faktörünü tanımlayın. 

3. "Tipik gelişim ve atipik gelişim" konulu tartışmalar düzenleyin. 

 

Çiftler halinde / gruplar halinde çalışma 

1. Çiftler halinde tartışın ve engelliler tarafından şartlandırılmayan en az 5 ESC örneğini tanımlayın. 

Bu çocukların durumlarının neden CES olarak kabul edildiğini açıklayınız. 

2. Yaşadığınız zamanın ve çevrenin gelişiminin gelişiminizi nasıl etkilediğini açıklayın 

3. Gelişimsel gecikmeleri önlemenin ve atipik çocuk gelişiminin erken tanımlanmasının önemini 

tartışır. 

 

Değerlendirme: 

Her seçenek için bağımsız değişkenler sunun. 

1. Tarihsel bağlamların çocuk gelişimi algısını nasıl etkilediğini açıklayınız. 

2. Çocuğun gelişimi hakkındaki bilginin hangi mesleki bağlamlarda uygulandığını tartışıyor 

musunuz? 
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4.1 . Bireyselleştirilmiş yaklaşımda  güncel kavramlar ve eğilimler 

 Bireyselleştirilmiş yaklaşım, çocukların güçlü yanlarını belirlemeyi ve artırmayı 

amaçlayan eğitim politikaları ve uygulamalarını ifade eder. Bu vizyon, sorunlara ve patolojilere 

odaklanan eksik bir yaklaşımdan, bireyin daha iyi neler yapabileceği ve yapabileceği açısından 

yaklaşmaya geçişi içerir. Tarihsel olarak, çocuklarla çalışan sistemler, çocukta neyin yanlış 

olduğuna ve daha az ya da hiç yapamayacağına odaklanarak, etkin hizmet sunumunu vurgulamıştır. 

Böylece cezalandırıcı ve damgalayıcı koruma ve bakım sistemleri yaklaşımlarda doğdu. Literatürün 

gözden geçirilmesi, bireyselleştirilmiş yaklaşımın, eğitim dahil olmak üzere çocuğu ve ihtiyaçlarını 

ilgilendiren temel alanlarda uygulanan ve uygulaması aşağıdaki yollarla çocukların yararına olan 

genel bir felsefi vizyon olduğunu göstermektedir:  

• katılım derecesi. destek programlarında / hizmetlerinde; 

• müdahalelerin etkinliğini arttırmak ve çok disiplinli destek ağları oluşturmak; 

• aileleri, çocuklarının güçlü yanlarından yararlanmak için dahil etmek ve onları güçlendirmek. 
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          Bireyselleştirilmiş yaklaşım, çocuğun yüksek yararına saygı ilkesi ile yakından 

ilişkilidir; bu, çocuğa yönelik tüm müdahalelerin çocuğun yararı için neyin gerekli olduğu göz 

önünde bulundurularak yapılacağı anlamına gelir. 

          Bu yaklaşımla ilgili temel kavramlar şunlardır: erken teşhis ve müdahale, bütünsel 

yaklaşım, çocuk merkezli olma.  

 Erken teşhis ve müdahale 

 Kapsayıcı eğitimin geliştirilmesi ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların farklı dahil 

edilme modelleri bağlamında erken teşhis ve müdahale son derece önemli bir rol oynamaktadır. 

Tanımlama, çocuğun en erken yaşlardan (davranışsal, duygusal, entelektüel gelişim sorunları) 

gelişimi ile ilgili gerçek veya potansiyel bazı sorunların tespit edilmesini ifade eder. Konu, çocuğun 

gelişimindeki bazı bozukluklar veya eksiklikler fikrini indükleyen bu göstergelerin erken 

başlamasının erken saptanması anlamına gelir. 

 Erken teşhis, çocukların ele alınmasında ve gelişmelerinde sorumlulukları olan hizmet 

sağlayıcılar arasında bağlantıların oluşturulmasını içeren erken müdahale ihtiyacını içerir. Erken 

müdahale, görme ve işitme de dahil olmak üzere fiziksel, motor, duyusal gelişimi teşvik etmek 

amacıyla çocuklara gelişimsel bozuklukların tanımlanması, değerlendirilmesi ve yardımı ile ortaya 

çıkma riskleri için sunulan tıbbi, sosyal ve psiko-pedagojik hizmetler sistemi olarak 

tanımlanmaktadır. , geliştirme. bilişsel, iletişimsel, sosyal, psiko-duygusal ve uyarlanabilir. 

Aileye erken müdahale açık ve doğal olarak başlamalı, ebeveynler ve çocuklar arasındaki etkileşim 

son derece önemlidir. Aynı derecede önemli olan, ebeveynlerin çocuk bakımındaki deneyimi ve 

ebeveynlerin çocuğun sağlığını ve güvenliğini sağlamak için desteklenmesidir. Bu açıdan erken 

müdahale, çocuğun iyi gelişimini destekleyen ve belirleyen aile etkileşimi modellerini desteklemek 

için tasarlanmış bir sistemdir. 

 Erken müdahalenin temelleri: 

1. Erken müdahale sisteminin tüm bileşenleri için ortak bir eylem çerçevesi vardır. 

2. Bütün seviyelerde entegrasyon ve koordinasyon açıktır. Bu, disiplinler arası değerlendirmeleri, 

müdahalelerin planlanması için değerlendirmeleri, kapsamlı müdahale planlarının ve sistem 

entegrasyonunun detaylandırılmasını ve uygulanmasını içerir. 

3. Çocukların ve ailelerin toplum programlarına ve faaliyetlerine katılımı ve katılımı maksimumdur. 

4. Erken tanımlama prosedürleri geliştirilir ve uygulanır. 

5. Geri bildirimin toplanması / analizi için periyodik değerlendirmeler yapılır. 

6. Erken müdahalelerin teşvik edilmesi kültürel, bağlamsal farklılıkları dikkate alır. 

7. Müdahaleler kanıtlara dayanmaktadır. 
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8. Sistemler erken müdahalenin tüm bileşenlerinin karşılıklı bağımlılığını tanır ve bu bakış açısını 

korur. 

 Erken teşhis ve müdahale, engelli çocukların ele alınmasında son derece önemli hale 

gelir, çünkü onları sağlamak için sonraki tüm adımları tasarlama ve uygulamada başlangıç 

noktasıdır. Birçok çocuk için, özürlülüğün tanımlanması ve yetkili hizmetlere sevk edilmesi, ancak 

eğitim sistemine girdikten sonra yapılır. Erken müdahaleye bu yaklaşım, çoğu durumda tek 

taraflıdır, çünkü multidisipliner müdahale sağlanamamıştır, engelli çocuklar ayrıca doktorların, 

psikologların, eğitimcilerin, sosyal hizmet uzmanlarının, kinetoterapistlerin ve diğer terapistlerin 

hizmetlerine ihtiyaç duyarlar. Erken teşhis ve müdahale için açık mekanizmaların ve hizmetlerin 

olmasının yanı sıra insan ve maddi kaynakların eksikliği, bu çocukların iyileşme şansını 

etkilemektedir ve geç tespit, erken müdahale şansını - en etkili tepki şekli - hariç tutar engelli 

çocukların durumuna. 

 Bütüncül yaklaşım 

 Erken teşhis ve müdahalenin yanı sıra, bireyselleşme ilkesinden türetilen başka bir 

kavram, bütünsel yaklaşım, yani genel olarak, insan kişiliğinin çok boyutlu, biyo-psiko-sosyal bir 

yapı olarak kabul edildiği bir vizyon. bu yaklaşımdan kaynaklanan yönler / yönler: maddi ve maddi 

olmayan, bilinçli ve bilinçsiz, rasyonel ve mantıksız. 

 Eğitimde bağlamsallaştırılmış olan bütünsel yaklaşım, geleneksel, akademik bileşene ek 

olarak, çocuğun kişiliğini bir bütün olarak - duygular, sosyal beceriler, manevi inançlar, toplum 

katılımı ve genel sosyal yerleştirme ile geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim modelinin 

benimsenmesini içerir. Eğitime bütünsel yaklaşım, her insanın kendi kimliğini, anlamını ve amacını 

toplumla, doğal dünyayla ve ruhsal değerlerle bağlantılarla bulduğu öncülüne dayanır. 

Bu vizyon (çok yeni olmasa da modernize edilmiş olsa da) eğitim eksikliklerinden başlayarak hem 

eğitim karar vericileri hem de uygulayıcılar tarafından giderek daha fazla ele alınmaktadır: mevcut 

eğitim sistemleri 

okul sonuçları tüm konuları incelediğini gösterse bile, her düzeyde iyi dengelenmiş ve sağlıklı 

olmasını garanti eder. Özellikle, psikologlar eğitim modellerinin kişiyi bir bütün olarak gördüğünde 

ve bütünün her parçasının gelişimine, geliştirilmesine katkıda bulunduğunda ısrar ederler. 

 Bu iddiayı destekleyen temel gerekçeler şunlardır: 

• Duyguların öğrenme üzerinde etkisi vardır 

• Öğrenme sadece bilgi edinmekle ilgili değildir 

• Duygusal sağlık öğrenmenin başarısı için çok önemlidir 

• Yenilikçilik için yaratıcılık gereklidir 
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• İlham, daha fazla bilgi edinme arzusunu yönlendirir 

 Pozitivizm verimliliği arttırır 

• Depresyon öğrenme yeteneğini azaltır 

• Zeka düzeyleri var 

• Bireyin çevredeki dünyaya bakış açısı duygusal esenlik ile renklendirilir 

• Gerçek hayat, bilgi ve duyguları birbirine bağlamak öğrenmeyi daha anlamlı hale getirir 

• Bütüncül yaklaşım öğrenme engelli çocuklar için çok uygundur 

• Zihinsel engelli çocuklar için bütünsel yaklaşım şiddetle tavsiye edilir 

• Duygusal refah kişilerarası ilişkilerin gelişimine katkıda bulunur 

Çocuk gelişimi ve öğrenmenin sağlanması için bütüncül yaklaşım, kapsayıcı eğitim bağlamında 

özel bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla, UNESCO'ya göre, ESC'li çocukların eğitime dahil 

edilmesinin geliştirilmesi, diğer şeylerin yanı sıra, marjinal ve dışlanmış grupların tüm eğitim 

faaliyetlerine dahil edilmesini sağlayacak eğitime bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi ve teşvik 

etmeyi amaçlayacaktır. 

Çocuk merkezli 

         Çocuğa odaklanma, çocukla ilgili tüm müdahalelerde, bireysel gereksinimler, ilgi alanları, 

tercihler, seçimler vb. Öncelikli olacakları ve yetişkinlerin çocukla ilgili tüm eylemlerini 

yönetecekleri yaklaşımı hedeflemektedir. ve yetişkinlerin eylemleri, gelişim seviyesine ve çocuğun 

güçlü yönlerine uyarlanacaktır. Eğitimle ilgili olarak, çocuk merkezli öğrenme çok çeşitli eğitim 

programlarını, öğrenme deneyimlerini, öğretim yaklaşımlarını ve çocukların ihtiyaçlarını, ilgi 

alanlarını, isteklerini karşılamayı amaçlayan eğitim destek stratejilerini içerir. Bu hedefe ulaşmak 

için eğitim kurumları ve öğretim elemanları, öğretme-öğrenme teknolojilerinin değiştirilmesinden 

öğrenme içeriğinin tamamen değiştirilmesine kadar çeşitli yöntemlere sahiptir. Yaygın olarak 

kullanıldığında, çocuk merkezli olma terimi genellikle eğitim pratiğinde uygunsuz bir şekilde 

uygulanır. 

 

4.2. Eğitim desteği 

       ESC'li çocukların eğitime dahil edilmesi, en doğrudan öğrenmede ek desteğin organizasyonu 

ve sağlanması ile ilgilidir, farklı formlara, türlere ve verme yollarına sahiptir. 

         Eğitim desteği, çocuğa sağlanan faaliyetlerin, programların ve destek hizmetlerinin adı için 

kullanılan, bazı nedenlerden dolayı standart bir programa göre çalışamayan, konuyu temel 

müfredata göre elde edemeyen ve ek eğitim gerektiren genel bir terimdir. ve destek. Eğitim desteği 
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tasarlamaya ve sunmaya başlamanın temel dayanağı, tüm çocukların öğrenebilmesi ve ilerleme 

kaydedebilmesidir. 

          Eğitim desteği ihtiyacı öğrenme güçlükleri ve / veya engellilik ile belirlenebilir. Eğitim 

desteği, hem engelli kişinin günlük yaşamında bağımsızlığı hem de haklarının kullanılmasını 

sağlayan hizmetleri ifade eder. Her süreçte olduğu gibi, etkili eğitim desteği sağlanması, destek 

faaliyetlerini organize etmekten / yürütmekten sorumlu olanlar tarafından dikkate alınacak bir dizi 

temel ilkeye dayanmaktadır: 

1. Tutarlı ve etkili kurumsal politikaların teşvik edilmesi ve uygulanması. 

2. Yoğun erken müdahale. 

3. Okul başarısızlığının önlenmesi. 

4. Kaynakları en fazla ihtiyacı olan öğrencilere hedeflemek. 

5. İlgili aktörler arasında işbirliği. Ebeveynleri dahil etmek. 

          Eğitim desteği, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitim sisteminden ayrılmadan önce 

yeterli düzeyde beceri kazanmalarını sağlamak için öğretme-öğrenme sürecini optimize etmek 

amacıyla düzenlenir / sağlanır. Bu hedefe en etkili şekilde çocukların özel ve özel öğrenme 

ihtiyaçlarını hedefleyen okul politikaları ve yaklaşımları uygulanarak ulaşılabilir. Bu tür politikalar 

ve yaklaşımlar, öğretmenlerle, ebeveynlerle ve diğer aktörlerin çocuklarla çalışma 

sorumluluğundaki eylemlerini koordine edecek geniş istişareler yoluyla geliştirilebilir. 

           Eğitim desteği planlama ve sağlama sürecinde, eğitim kurumu, bir bütün olarak, aşağıdaki 

yollarla destek sağlama kaynağı haline gelmelidir: 

1. Kurumda gerçekleştirilen ve çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tüm süreçlerin etkin bir 

şekilde yönetilmesini sağlamak. 

2. Tüm okul personeli tarafından her çocuğun başarabileceği güvenini paylaşın. 

3. Eğitim desteği sağlamada yer alan öğretmenleri destekleme ihtiyacının kabul edilmesi. 

4. Eğitim sürecinin tüm çocukların potansiyeline ve ihtiyaçlarına göre esnekliği ve farklılaştırılması. 

5. Gerçekleştirilen faaliyetlerin ve kaydedilen ilerlemenin etkinliği ve etkisinin sistematik analizi. 

Eğitim desteği sağlamanın etkisi aşağıdakilere yansıtılacaktır: 

• düşük performans / öğrenme güçlüğü çeken çocukların öğrenme kapasitelerinin geliştirilmesi; 

• Çocukların genel müfredata tam katılımlarını sağlayacak düzeyde temel yeterliliklerin ve öğrenme 

stratejilerinin güçlendirilmesi; 

• okuma ve yazma becerilerinin yeterli sonuçlarının elde edilmesi; 

• bağımsız öğrenme stratejileri uygulamak; 

• olumlu tutum ve özsaygı oluşturulması; 
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• eğitim destek programlarının tasarımında ve uygulanmasında sınıf öğretmenleri, destek personeli 

ve veliler arasındaki ortaklıkları geliştirmek ve teşvik etmek; 

• çocukların ilerlemesini izlemek için bir sistemin uygulanması. 

        Eğitim desteği müdahalelerinin kalitesi, verimliliği ve sürdürülebilirliği, eğitim kurumu ve 

personeli tarafından yenilikler, yeni deneyimler ve genel olarak değişimin kabulüne bağlı olacaktır. 

Sadece sürekli pedagojik inovasyon, yeterli düzeyde destek sağlamak için kurumsal kaynakları 

yüksek kalitede teşvik edecek ve besleyecektir. 

 

4.3. Eğitim sürecini kapsayıcı bir perspektiften planlamak ve organize 

etmek. PEI (BEP) süreci       

 

Karmaşık bir süreç olarak yaklaşan didaktik tasarım, eğitim sisteminin her seviyesinde 

önemli bir yönetim işlevini temsil eder. Tasarım terimi tanımlanmıştır: 

• geleneksel anlamda (planlama): zaman ve maddenin takvim planı, ders sistemi, tematik plan, ders 

projesi şeklinde bölünmesi; 

• modern anlamda (öğretim tasarımı): öngörme eylemi, didaktik yaklaşımın önceden 

yapılandırılması, onu uygulamaya dönüştürülebilir kılar. 

        Bir süreç olarak tasarımın kendisi prosedürel olarak organize edilmiş bir yapıdır. 

Yapılandırmacı bir bakış açısıyla, öngörücü ve prosedürel bir durumdur, çünkü somut durumlarla 

ilgilidir ve çözümler sunar, bir eğitim sorununun, daha sonra pratik çözüm teknolojisinin teorik 

olarak nasıl çözüleceğini gösterir. 

Aynı zamanda yapılandırmacı tasarım, tasarım dahil olmak üzere eğitim sürecini kişiselleştirme 

fikrinden başlayarak öğrencilerin kendileri tarafından bilgi oluşturma becerilerinin oluşmasına 

odaklanır. 

PEI (BEP) sürecinde roller ve sorumluluklar 

Kurumun idaresi: 

• CMI ve PEI (BEP) ekibinin kompozisyonunu onaylar; 

• PEI (BEP) geliştirme faaliyetini koordine etmekten sorumlu uzmanı belirler; 

• PEI (BEP)'nin planlanması, değerlendirilmesi, gerçekleştirilmesi sürecinde işbirliğini kolaylaştırır; 

• PEI (BEP) geliştirme ve SAP tavsiyelerine uyma sürecini izler; 

• BEP'in kurumun mesleki Konseyi içinde tartışılmasını / incelenmesini ve onaylanmasını sağlar 

(çocuğun gelişiminin karmaşık değerlendirmesi raporunun alındığı tarihten itibaren en fazla 30 gün 
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içinde çocuk IEP'ye çekilir) ve her yıl çalışmanın başlangıcına doğru (çocuğun önceki yıl PEI 

(BEP)'si olduğu durumda); 

• Fakülte Kurulunun PEİ'nin onaylanması ve / veya PEI (BEP)'nin revizyonu / güncellenmesinden 

sonraki değişikliklerle ilgili kararını siparişe göre doğrular; 

• PEI (BEP)'ye ulaşmada yer alan öğretmenlerin faaliyetlerinin değerlendirilmesini sağlar; 

• Geçiş Planında yer alan hükümlerin uygulanmasını izlemek; 

• Ebeveynlerin ve öğrencilerin PEI (BEP) sürecine katılımını teşvik eder. 

Sınıf liderleri: 

• PEI (BEP) sürecinin koordinatörü rolüne sahiptir; 

• Öğrencinin güçlü, ihtiyaç ve ilgi alanlarına istinaden bildikleri bilgileri biriktirir ve ekibe iletir; 

• Psiko-pedagojik uyarlamaların hazırlanmasını koordine eder; 

• Öğrencinin ESC'sinin uygun çevresel (çevresel) uyarlamalarına ilişkin öneriler sunar ve 

başarılarını izler; 

• Öğrencinin ESC'sine uygun olarak öğrenme hedeflerini oluşturma faaliyetini koordine eder; 

• Sınıftaki öğretmenlerle birlikte, bireyselleştirilmiş öğretim stratejilerinin / teknolojilerinin 

(öğrenme etkinlikleri) etkinliğini inceleyin; 

• Sınıf öğretmenleri ve çocuğa yardımcı olan diğer uzmanlarla birlikte, her dönem başında, 

bireyselleştirilmiş müfredatta ve gelişim alanlarında planlanan hedeflere / yeterliliklere ulaşma / 

eğitim düzeyini inceleyin; 

• Öğrencinin velileri / diğer yasal temsilcileri, çalışma disiplinlerindeki öğretmenler, destek 

öğretmenleri ile sürekli bir bağlantısı vardır. 

Okul psikoloğu: 

• Öğrencinin güçlü yanlarına, ihtiyaçlarına, ilgi alanlarına ve özel özelliklerine (dil, düşünme, hayal 

gücü, bellek, dikkat, zeka türü, etkililik / duygusallık, mizaç, öğrenme stili) atıfta bulunarak bilgileri 

takıma iletir ve iletir; 

• Özel eğitim gereklilikleri ve bunların spesifik özelliklerine göre öğrenci yardım faaliyetlerinin 

planlanmasına ilişkin ekip üyelerinin önerilerini formüle eder; 

• Öğrencinin özel eğitim gereksinimlerine uygun çevresel uyarlamalara ilişkin öneriler sunar; 

• Öğrencinin psikolojik yardımını planlar ve gerçekleştirir; 

• Eğitim sürecinin düzenlenmesinde gerekli olan psiko-pedagojik uyarlamaları somutlaştırır; 

• PEI (BEP)'nin hazırlanması / uygulanması / izlenmesi ile ilgili tüm uzmanlarla işbirliği yapar. 

Öğretmen /Sınıf öğretmeni: 
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• Öğrencinin güçlü yönlerini ve ihtiyaçlarını belirlemek için öğrencinin ilgili alandaki 

yeterliklerinin değerlendirilmesinin sonuçları hakkında bilgi sağlar; 

• Çalışma disiplininde müfredat uyarlamaları ve / veya değişiklikler tasarlar ve gerçekleştirir, 

öğrenme amaçlarını formüle eder; 

• CES'li öğrenci için özel hedefler belirleyerek didaktik tasarımı (uzun ve kısa vadeli) PEI (BEP) ile 

ilişkilendirir; 

• Çocuğun gelişiminde ilerleme sağlayan çalışma disiplini için en uygun öğretim stratejilerini / 

teknolojilerini belirler; 

• Çocuğun ihtiyaçlarına uygun değerlendirme stratejilerini belirler ve uygular; 

• Belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli kaynakları belirler; 

• Çalışma disiplinine eğitim yaklaşımı sırasında öğrenciye ve velilere / diğer yasal temsilcilere 

danışmanlık hizmetleri sağlar; 

• Sınıfta herkes için uygun ilişkisel bir çerçeve oluşturur (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci); 

• PEI (BEP)'nın hazırlanması / uygulanması / değerlendirilmesinde görev alan tüm uzmanlarla 

işbirliği yapar 

Destek öğretmeni: 

• Öğrencinin CES ile kişiselleştirilmiş yardımını (sınıfta, CREI'de) planlar ve gerçekleştirir; 

• Öğrencinin sınıfta öğretmen / öğretmenlerle koordineli olarak öğrenme aktivitelerini 

gerçekleştirmesine yardımcı olur; 

• Sınıftaki öğretmen / öğretmenlerle koordineli olarak öğrencinin PEI (BEP)'de açıklanan öğrenme 

hedeflerine ilişkin ilerlemesini takip etmek; 

• PEI (BEP)'da belirtilen amaçlara ulaşma seviyesini denetler ve öğrencinin başarılarını ve 

ilerlemesini kaydeder; 

• PEI (BEP) sürecine katılan tüm uzmanlarla işbirliği yapar. 

Konuşma terapisti: 

• PEI (BEP)'nın hazırlanması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi / güncellenmesi 

sürecine katılır; 

• Çocuklar için konuşma dili yardımı programlarını geliştirir ve gerçekleştirir; 

• Yardım programlarını diğer uzmanlarla koordine eder; 

• Konuşma dili değerlendirmesi için araçlar seçer / inceler, uyarlar ve uygular; 

• Çocuk için erişilebilir ve uygun öğretim materyallerini tanımlar ve / veya geliştirir; 

• Dil bozuklukları olan çocuğun kişiselleştirilmiş yaklaşımında öğretmenlere ve velilere destek olur 

ve tavsiyelerde bulunur. 
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Fizyoterapist: 

• PEI (BEP)'nin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi / güncellenmesi 

yoluyla PEI (BEP) sürecine katılır; 

• Çocuğun fiziksel olarak güçlendirilmesi / rehabilitasyonu için bireyselleştirilmiş programlar 

hazırlar ve gerçekleştirir; 

• Çocuğun yaşına ve potansiyeline uygun teknikler kullanır; 

• Çocuğun psikomotor gelişimindeki ilerlemeyi değerlendirir / yeniden değerlendirir ve 

sonuca göre yardım planı; 

• Ebeveynleri kinetoterapötik yardım programlarının uygulanmasına dahil eder; 

• Çocuğun bireyselleştirilmiş yaklaşımında öğretim, öğretim dışı ve yardımcı personel ile işbirliği 

yapar. 

Çocuğun ebeveynleri / diğer yasal temsilcileri: 

• Çocuk hakkında güncel bilgiler sağlar (evde öğrenme tarzı ve modu, ödev hazırlama vb.); 

• Çocuğa yönelik müfredat uyarlamalarının geliştirilmesine yardımcı olan önemli bilgiler sağlar 

(örneğin, çocuğun evde ve toplumdaki yetenekleri ve yetenekleri, çocuğun endişeleri, tercihleri / 

tercihsizlikleri, kendi öğrenimi hakkında, / çıkarları ve farklı durumlarda nasıl tepki vereceği); 

• Çocuğa evde yetkinliklerin geliştirilmesi ve pratik uygulaması için fırsatlar sunan, eğitim kurumu 

personeli tarafından yapılan eğitimsel ve eğitimsel olmayan yaklaşımın birleştirilmesi ve 

sürekliliğinin sağlanması; 

• Çocuğun evde ve toplumdaki günlük durumlarda okulda edindiği becerileri nasıl aktardığı / 

aktarabileceği hakkında bilgi sağlar; 

• Çocukla ilgili kararlar alınmasına ve gelişiminin sürekli olarak güçlendirilmesi / rehabilitasyonuna 

yönelik programların yürütülmesine katılır; 

• Çocuğun okula devam etmesini sağlar; 

• Hedeflere ulaşmak için eğitim kurumuyla işbirliği yapar. 

Çocuk: 

• Güçlü yönler, tercihler, kişisel tercihler, stil ve tercih edilen öğrenme modu vb. Hakkında bilgi 

verir; 

• PEI (BEP) süreci bağlamında onu ilgilendiren kararlarda yer alır ve bu kararlarda yer alır; 

• Bireyselleştirilmiş öğretim stratejilerinin / teknolojilerinin, bireyselleştirilmiş değerlendirme 

stratejilerinin vb. Öğrenme stilleri ve potansiyellerine uygunluğu hakkında bilgi sağlar; 

• Çevre adaptasyonlarının, özel ekipmanların uygunluk düzeyi (rahatlık, fayda) hakkında bilgi verir; 

• PEI (BEP) hükümlerine göre eğitim sürecinin bir parçasıdır. 
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Destek öğretmeni (CDS) tarafından derste çocuğun yardımının planlanması 

Destek personelinin yapısında temel bir rol, Eğitim Kanunu'na göre pedagoji, psiko-pedagoji ve 

özel psiko-pedagoji alanında nitelikli uzman olan / olabilen destek öğretmenine (CDS) aittir. SEN'li 

çocuklara psiko-pedagojik yardım sağlar. 

Destek öğretmeni herhangi bir eğitim seviyesine atanabilir ve bir eğitim seviyesinden diğerine 

geçebilir. Öğrenci sayısı yerleşik olandan azsa, destek öğretmen birimi parçalanabilir, etkinlik 

yürürlükteki mevzuata göre kümülasyon veya saat olarak planlanabilir. CDS'nin temel görevi, 

SEN'li çocukların yapısal, örgütsel, duygusal veya diğer niteliklerinin öğrenme güçlüklerinin telafi 

ve telafi edilmesini sağlayan eğitim yardım faaliyetlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. 

Yatırım yapılan misyondan başlayarak ve yürürlükteki düzenlemelere göre destek öğretmeni 

esas olarak aşağıdaki görevleri yerine getirir: 

• SEN'li çocuğun okula dahil olmasını kolaylaştırır ve destekler; 

• okul konularında öğretmenler / öğretmenlerle ortak olarak diğer uzmanları PEI (BEP)'nın 

hazırlanmasına katılır; 

• okul disiplinlerindeki öğretmenlerle / öğretmenlerle, PEİ'nin hedeflerine ulaşmak ve SEN'li 

çocuklarla somut çalışma yolları oluşturmak için diğer uzmanlarla işbirliği yapar; çocuğun 

ebeveynleri ile SEN ve çocuğun kendisi ile işbirliği yapar; 

• tüm müfredat alanlarında destek stratejileri geliştirir ve uygular, ayrıca başarıları için gerekli ve 

yeterli kaynakları belirler; 

• bireysel veya gruplar halinde eğitimsel kurtarma faaliyetleri yürütür, SEN'li çocuğa ödevlerin 

hazırlanmasında yardımcı olur; 

• öğrencilerin öğrenme güçlüklerine bağlı olarak bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri önerir ve 

gerçekleştirir; 

• kurumdaki CREI faaliyetlerini koordine eder; 

• destek öğretmen hizmetlerinden yararlanan çocukların aileleri ile danışmanlık yapar ve işbirliği 

yapar; 

• Eİ ile ilgili konularda öğretmenlerin bilgi / okul dışı programlarına, SEN'li çocukların yardımına 

ilişkin bilgi ve deneyimlerin yayılmasına bir eğitimci olarak katılır. 

Destek öğretmeninin somut nitelikleri eğitim biriminin başkanı tarafından onaylanan Çalışma 

Sayfasında belirtilmiştir. 

Görevini, görevlerini ve özel görevlerini başarıyla yerine getirmek için, çocuğa SEN ile yardım 

etme ve bunu sağlama / rehabilitasyon sürecinde, destek öğretmeni aşağıdaki faaliyetleri 

gerçekleştirecektir: 
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• çocuğun SEN'e dahil edildiği grupda / sınıfda; 

• CREI'de; 

• yardımlı çocuğun ailesinde; 

• çocuğun eşlik ettiği toplumdaki diğer kurumlarda (eğitim, boş zaman, vb.) 

Destek öğretmeninin çeşitli yerlerde faaliyetine atanan saat sayısı öğretmenler veya öğretmenlerle 

anlaşarak belirlenecek, CMI toplantısında kararlaştırılacak ve PEI (BEP)'ye kaydedilecektir. 

Bununla birlikte, katılım saatlerinin en az% 50'sinin çocuğun etkili eğitim sürecine katılımını 

kolaylaştırmak / kolaylaştırmak için derslere destek sağlaması tavsiye edilir. 

Çocuğa destek öğretmeni tarafından derste doğrudan verilen desteğin etkili olması için, bu 

etkinlik planlanacak, organize edilecek ve zorunlu olarak sınıf öğretmeni ile koordine edilecektir. 

Böylece yapılacaktır: 

• Çocuğun okul disiplinindeki yeterliliklerini / yeteneklerini belirlemek: 

- PEI (BEP) izleme sonuçları; 

- çocuğun gelişiminin evriminin analizi; 

- çalışma disiplinindeki okul sonuçlarının analizi. 

• Sınıf öğretmeni ile aşağıdakiler için işbirliği: 

- karşılıklı bilgi; 

- dersin türünü, yapısını ve temasını belirlemek; 

- derste kullanılacak eğitim stratejilerinin seçilmesi. 

Yardımı hazırlama sürecinde, destekleyici öğretmen kapsayıcı eğitim sürecinin gerekliliklerine ve 

özelliklerine aşağıdaki gibi saygı gösterecektir: 

• Planlama / organizasyon düzeyinde: 

- PEI (BEP) hedeflerine odaklanmak, Bireyselleştirilmiş Müfredat; 

- sınıf öğretmeni ile işbirliği ve ortaklık yoluyla ortak hedefler belirlemek; 

- SEN'li öğrencinin ihtiyaçlarına uygun eğitim desteğinin seçilmesi ve kullanılması; 

- etkin kapsayıcı teknolojilerin kullanımı. 

• Başarı düzeyinde: 

- nitel ve nitelikli destek sağlamak; 

- görevlerin dengeli dozlanması; 

- esnekliğin sağlanması; 

- öğrenmeyi motive etmek ve teşvik etmek. 

Destek öğretmeni çerçevesi aracılığıyla müdahalenin faydaları, çocuğun eğitim ortamından 

dışlanmadan CES ile alabileceği doğrudan destek ile ilişkilidir ve açıkça, öğrenme güçlüklerini 
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azaltmaya veya ortadan kaldırmaya ve topluma başarılı bir entegrasyon için gerekli okul 

yeterliliklerini geliştirir. 

PEI (BEP) süreci 

Yürürlükteki normatif hükümlere uygun olarak, ESC'li her öğrenci için, müfredat belgeleri 

paketinin bir parçası, bir organizasyon aracı ve ESC çocuğu için eğitim sürecinin koordineli bir 

şekilde uygulanması için bireyselleştirilmiş bir eğitim planı (PEI (BEP)) hazırlanır. Çocuğun 

ESC'sini bulduktan / kurduktan sonra gerçekleştirilen bireyselleştirilmiş eğitim planının 

hazırlanması, gerçekleştirilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi / güncellenmesi eylemleri, PEI 

(BEP) süreci olarak adlandırılan ayrılmaz, koordineli bir süreçte oluşturulur. 

PEI (BEP): 

• Öğrencinin güçlü yönleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarının özetini içeren bir müfredat ürünü, böylece 

planlanan dönemde öğrenci için oluşturulan çalışma özellikleri, Genel Müfredatta belirlenen eğitim 

içeriğinden ve içeriğinden farklı olabilir. Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan yol; 

• öğrencinin eğitim sürecini müfredatta yapılan değişiklikler veya uyarlamalar yoluyla organize 

etmesindeki özel ihtiyaçlarına cevap veren bir eylem planı; 

• eğitim sürecini öğrencinin potansiyeline ve ilerlemesine göre düzenlemek için öğretim personeline 

destek; 

• eğitim kurumu personeli tarafından hazırlanan, gerçekleştirilen, revize edilen / güncellenen bir 

plan 

• gerektiğinde değiştirilebilen esnek bir çalışma belgesi; 

• öğrenciye, ailesine, plana göre öğrencinin kendisi için belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmasına 

yardımcı olmak için çağrılan diğer kişileri güçlendirmek için bir araç; 

• sürekli tamamlanan ve öğrencinin gelişim yolunu yansıtan bir dosya. 

PEI (BEP) fonksiyonları 

• çocuğun öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirlemek ve önceliklerini belirlemek; 

• özel eğitim gereksinimleri olan çocuk için eğitim sürecini düzenlemek, genel eğitim kurumunda 

eğitime eşit erişim sağlamak; 

• eğitimin amaç ve hedeflerini tanımlamak ve kısa, orta ve uzun gelişim dönemini sağlamak / 

iyileştirmek; 

• çocuk, aile, uzmanlarla bireysel müdahale alanlarının oluşturulması; 

• çocuğa eğitim sürecinde yardımcı olan tüm uzmanlar / kişiler arasında bağlantıların kurulması; 

• Çocuk, ebeveynler dahil mevcut kaynaklara (insan, malzeme ve zaman) göre sorumlulukların 

devredilmesi; 
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• çocuğa sunulan psiko-pedagojik yardım sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden 

değerlendirilmesi. 

PEI (BEP)'in amacı 

Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşım, psişik, fiziksel, sosyal gelişim ve motor, 

entelektüel, okul becerilerinin vb. Gelişim potansiyelinden başlar. PEI (BEP)'nın hazırlanması, 

öğrencinin güçlü yönlerinin karmaşık bir değerlendirmesine dayanır, ilgi ve ihtiyaçlar. 

Bu bağlamda, PEI (BEP), potansiyeline bağlı olarak, ilerlemeyi kolaylaştıracak stratejileri, 

kaynakları, teknolojileri, hizmetleri tanımlayarak çocuğun (duygusal, motor, bilişsel, sözel, sosyal) 

gelişiminde ilerleme sağlamayı amaçlamaktadır. 

PEI (BEP)'nin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamaları 

PEI (BEP)'nin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi süreci aşağıdaki aşamalarla organize edilir: 

I. Çocuğun ilk / ilk değerlendirmesi; 

II. Çocuk gelişiminin karmaşık multidisipliner değerlendirilmesi; 

III. BEP geliştirme ekibinin oluşturulması ve görevlerin atanması; 

IV. PEI (BEP) gelişimi; 

V. PEI (BEP) uygulaması; 

VI. PEI (BEP)'nin izlenmesi, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi. 

PEI (BEP), genellikle altı ayda bir periyodik olarak gözden geçirilir / güncellenir. Revizyon / 

güncellemenin ardından, PEI (BEP)'nin belirli bölümleri öğrencinin değerlendirmesinin sonuçlarına 

bağlı olarak değiştirilebilir / güncellenebilir. yönetici, okul psikologu, aile doktoru, özel terapiler 

uzmanları, sosyal hizmet uzmanı, ebeveynler). 

PEI (BEP), nominal kompozisyonu kurumun direktörü tarafından onaylanan bir ekip tarafından 

hazırlanır. PEI (BEP) ekibi sınıftaki müdürü / öğretmeni, okul psikologunu, öğrencinin kayıtlı 

olduğu sınıfta öğreten tüm öğretmenleri, öğrenciye yardımcı olan diğer uzmanları içerir. kurum. 

 

4.4. ESC ve / veya engelli çocukların eğitime dahil edilmesi sürecinde 

uyarlamalar ve değişiklikler 

 

Bireyselleştirme, tüm çocuklar için kaliteli eğitime etkili erişimi sağlamayı amaçlayan, 

süreci organize etmenin ve eğitim desteği sağlamanın çok önemli bir boyutudur. İlgili yaklaşım, 

didaktik görevleri, bunları gerçekleştirme yollarını, çaba derecesini ve onları bireysel gelişim 

özelliklerine göre ayarlama prosedürlerini kişiselleştirerek her çocuğun yeterliliklerinin optimal 

gelişimini teşvik etme ihtiyacı ile belirlenir. 
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        Bireyselleştirilmiş eğitim sürecini tasarlamanın bir başlangıç noktası olarak, hipotez, (1) genel 

müfredata göre yeterlilik düzeylerine ulaşmak için ek desteğe ihtiyaç duyan veya (2) değiştirmesi 

gereken özel öğrenme ihtiyaçları olan çocuklar olduğu yönündedir. müfredatın ilgili çocuklar 

tarafından erişilebilir olmasını sağlar. Bu perspektiften, bireyselleştirilmiş eğitim sürecini 

gerçekleştirirken, iki şekilde gerçekleşebilen müfredat uyarlamaları uygulanır: 

• Genel müfredatı değerlendirme ve çevre açısından psiko-pedagojik uyarlamalar ile uygulayarak; 

• genel müfredatı değiştirerek. 

Genel müfredatın uyarlamalar ile uygulanması 

 Bu tür kişiselleştirme, CES'li öğrencinin, öğrencinin potansiyeli ile ilişkilendirilmiş / uyarlanmış ve 

genel eğitim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak bireyselleştirilmiş öğretme-öğrenme 

stratejilerinden yararlanarak, genel müfredata göre çalışma konusunu tamamlayacağı anlamına 

gelir. Bu durumda, ESC'li öğrencinin, PEI (BEP)'da kaydedilen gerçek uyarlamaları olan genel 

müfredatı geliştirdiği düşünülecektir. 

   Genel müfredatın değiştirilmesi 

Eğitim sürecinin müfredat değişiklikleri ile kişiselleştirilmesi, eğitim amaçlarının ve genel 

müfredatın içeriğinin değiştirilmesini ve öğretme-öğrenme-değerlendirme teknolojilerinin 

öğrencinin potansiyeline göre uyarlanmasını gerektirir. Bu durumda, SEN'li öğrencinin değiştirilmiş 

bir müfredat gerçekleştirdiği düşünülecektir. 

Öğretim materyallerinin eğitim sürecini kişiselleştirme aracı olarak uyarlanması 

          Eğitim sürecinin kişiselleştirilmesinin önemli unsurlarından biri, SEN'li çocukların 

müfredata ve genel olarak öğrenmeyle ilgili bilgilere erişimini sağlamak için yapılan öğrenme 

materyallerinin uyarlanmasıdır. 

Öğrenme ortamını çocukların gereksinimlerine yönelik bireyselleştirilmiş yaklaşım perspektifinden 

uyarlamak 

        Güvenli ve dostane bir eğitim ortamı yaratmak, özel ihtiyaçları olan çocukların akademik ve 

sosyal performanslarının başarılı bir şekilde dahil edilmesini sağlamak için yakın bir koşuldur. Bu, 

engelli çocuklar için daha da önemli hale gelir. 

 

4.5. Okul sonuçlarının bireyselleştirme perspektifinden değerlendirilmesi 

Eğitim sürecinin her bir bileşeni - öğretim, öğrenme, değerlendirme - açık, korelatif, 

etkileşim ve birbirini koşullandırır, yeterliliklerle temsil edilen okul sonuçları üretir. Öğrenme 

çıktıları / yeterlilikleri eğitim sırasında biçimlendirici / sürekli değerlendirme ve özetleyici / nihai 

değerlendirme ile değerlendirilir. 
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           Değerlendirme, eğitim bağlamında, bu süreçten elde edilen sonuçlar hakkında değerli 

yargılarda bulunmak ve gerekli bazı pedagojik kararları vermek için, değerlendirme araçları yoluyla 

verilerin ölçülmesi, değerlendirilmesi, analizi ve yorumlanması için karmaşık bir süreçtir. 

Değerlendirme, okul yeterliliklerinin öğrenme ve eğitim faaliyetlerini destekleme, öğrencilerin 

ilerlemesini ölçme, öğrenmenin motivasyonunu geliştirme ve güçlendirme, öğretmenin ve 

öğrencilerin faaliyetlerini düzenleme ve alıştırma rolüne sahiptir. takdir ile öğrenciler. 

           Uzmanlık literatürü, SEN'li olanlar da dahil olmak üzere öğrencilerin okuldaki 

ilerlemelerinin değerlendirilmesinde değerlendirilen sekiz önemli bileşeni göstermektedir: 

• Değerlendirmenin amacı (neyi değerlendireceğiz?); 

• Değerlendirme kriterleri (neyi değerlendirdiğimizle ilgili olarak?); 

• Değerlendirme işlemleri (değerlendirme sürecinde hangi adımları izleyeceğiz?); 

• Stratejiler (hangi değerlendirme eylemlerini tasarlıyoruz / koordine ediyoruz?); 

• Değerlendirme türleri / biçimleri (hangi amaçla değerlendiriyoruz?); 

• Yöntemler, teknikler, araçlar (nasıl değerlendireceğiz?); 

• Değerlendirme süresi (ne zaman değerlendireceğiz?); 

• Değerlendirme aracıları (değerlendirmeyi kim yapar?). 

          ESC'li öğrencilerin okuldaki ilerlemelerinin değerlendirilmesi, bireysel gelişimsel özellikler 

ve potansiyelleri dikkate alınarak genel normatif ve metodolojik düzenlemelere uygun olarak 

gerçekleştirilir. 

         Eğitim konusunu disiplinde geçiren ESC'li çocukların okul müfredatından uyarlamalı genel 

müfredat (CGA) yoluyla değerlendirilmesi, değerlendirme içeriğine ilişkin genel düzenlemelere, 

değerlendirme teknolojilerinin adaptasyonuna göre yapılır. . 

Kapsayıcı eğitim sürecinde nihai değerlendirme ve sertifikalandırma 

Docimastics (sınav tekniği) ve dokoloji (eğitim sürecinde değerlendirmenin rolünün sistematik 

olarak incelenmesi) ilkeleri açısından SEN'li öğrencilerin okul sonuçlarının karmaşık son 

değerlendirme süreci şunları gerektirir: 

• Öğrencinin PEI (BEP)'sında belirlenen hedeflere referansla değerlendirme kriterlerinin yeniden 

değerlendirilmesi; 

• Değerlendirme sürecinin ve koşullarının uyarlanması; 

• Değerlendirme formlarının, araçlarının ve araçlarının çeşitlendirilmesi; 

• Belgeleme testinin değerlendirme aracı olarak kullanımının genişletilmesi; 

• Öğrencinin tüm yeterlilikleri ve kişiliği üzerine değerlendirmenin genişletilmesi; 
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PEI (BEP)'yi değiştirme fırsatları 

Öğrencinin ilerlemesini izleme sürecinde, PEI (BEP)'yi değiştirme ihtiyacı tespit edilebilir. 

Değişiklik şu şekilde yapılabilir: 

• Öğrenmenin PEI (BEP)'de belirlenenlerden daha hızlı bir şekilde yürütülmesi durumunda, yeni 

öğrenme hedeflerinin oluşturulması veya yıllık hedeflerin gözden geçirilmesi; 

• Öğrenmenin PEI (BEP)'da oluşturulandan daha yavaş bir hızda gerçekleşmesi durumunda, 

öğrenmenin gruplandırılması daha basit hedefler formüle ederek aşamaları hedefler; 

• Öğretim stratejilerinin / teknolojilerinin değiştirilmesi, kişiselleştirilmiş ekipmanın 

gerçekleştirilmesi veya başka bir destek / destek düzeyi oluşturulması (uzmanlar tarafından verilir). 

Öğrenim hedeflerinde değişiklikler, dönem içinde, öğrencilerin PEİ'de yapılan değişikliklere uygun 

olarak, planlanan değerlendirmelere hazırlanmak için yeterli zamana sahip olmaları için en uygun 

şekilde yapılmalıdır. 

Okul sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçları velilere bildirme 

Müfredat uyarlamaları / modifikasyonları olmadan incelenen okul disiplinlerinde, sonuçların 

değerlendirilmesi, ilgili müfredata göre, tüm sınıf seviyesinde, sadece çevresel uyarlamalar veya 

genel değerlendirme konuları ile (örneğin, zaman test için, karakterleri daha büyük olan metin ve 

a.). Değerlendirme genel gereklilikler düzeyinde yapılacaktır. Ortalama not, genel olarak belirlenen 

şekilde, sınıf kataloğunda, okul başarısının genel tablosunda hesaplanacak ve gösterilecektir. 

Öğrencinin uyarlanmış veya değiştirilmiş bir müfredata dayalı olarak çalıştığı disiplinlerde, 

sınıftaki öğretmen / öğretmen çeşitli değerlendirme yöntemleri kullanmalıdır. Bunlar, PEI (BEP)'da 

öngörülen her bir öğrenme amacı için belirtilmelidir. Öğrencinin, değerlendirme konusundaki kendi 

uyarlamalarını kullanarak öğrenme ve yeterlilik kazanma düzeyini özerk bir şekilde göstermesi 

önemlidir. Değerlendirmeden sonra verilen not, öğrencinin, ilgili okul disiplinindeki 

kişiselleştirilmiş müfredatta ilgili bir şekilde açıklanan performansını yansıtmalıdır. 

Öğretmen / amir değerlendirme sonuçları hakkında velileri bilgilendirmelidir. Bilgiler, 

dönem sonunda, PEİ'deki hükümlere göre hesaplanan araçların iletilmesi ile, aynı zamanda dönem 

boyunca, eğitim sürecinde kanıtlanan eğilimler hakkında ebeveynleri bilgilendirerek elde edilir. 
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Pratik faaliyetler 

Tartışmalar 

1. ESC'li çocuklar için eğitim sürecini kişiselleştirme ihtiyacını tartışır 

2. Öğretmen olarak öğretmen planlamasının her aşamasını gerçekleştirmek için neler yapacağınızı 

açıklayın. 

 

Çiftler halinde / gruplar halinde çalışma 

1. ESC'li bir çocuğun profilini (bilinen veya sanal durumlardan) açıklayın ve Bireyselleştirilmiş 

Eğitim Planını hazırlayın. 

2. Didaktik tasarım etkinliğinin Öz-Değerlendirme Dosyası için kendi modelinizi geliştirin. 

3. ESC'li çocuklar için uyarlanmış, ele alınan ihtiyaçların doğasını (en az 5 uyarlama örneği) 

belirten öğretim materyalleri geliştirmek / üretmek. 

  

Değerlendirme: 

 1 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının model yapısı 
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Öğretim stratejileri, esnek öğretici adımlardır (bunlar değiştirilebilir, yeniden 

biçimlendirilebilir, değiştirilebilir), koordine edilir ve farklı öğretici bağlamlarda öğrenme ve 

öğretme, öğrenme tutum ve davranışlarını değiştirme koşullarını yaratan amaç ve durumlarla 

bağlantılıdır. Strateji, bilgi aktarma ve amaçlanan yeteneklerin eğitimi sürecini kolaylaştırmak için 

spesifikasyonlar ve eylem sınırlamaları içerir. Strateji, değiştirilebilen koşullar altında bir eğitim 

gerçekliğini önceden şekillendirecek şekilde boyutlandırılmış bir prosedür şeması oluşturur. Bir 

niyet, kaynak, onları aktive etme yolları, bilgi, cep telefonları, inançlar, değerler gibi "üretken" 

cihazları birleştirip uyandırmayı içerir. 

         Öğretim stratejisinin birkaç boyutu vardır: 

• epistemolojik boyut, teorik bir yapı, iç uyumlu ve belirli bilimsel kurallarla geniş kapsamlı olması 

anlamında; 

• pragmatik boyut, yani müdahalelerin ve öğretme faaliyetlerinin, öğrencinin ESC'si ile somut 

öğretim durumlarına uygun olması ve verimlilik açısından modellenmesi gerektiği anlamına gelir; 

• Operasyonel boyut, stratejinin birkaç operasyonu “toplamalı”, onları ilişkilendirmeli ve beklenen 

etkileri yaratmak için bunlardan en iyi şekilde yararlanmalıdır; 

• Metodolojik boyut, çünkü strateji öğretim yöntemleri ve prosedürleri meclislerinden oluşacaktır. 

     Hedeflere ulaşmak için en uygun yolun gösterge hissini gösteren 5 didaktik strateji, belirli 

öğrenme durumlarına ve koşullarına uyum sağlayan esneklik ile karakterize edilir. Bu uyarlanabilir 

yeniden yapılandırma büyük ölçüde öğretmenin yaratıcılığına ve kendiliğindenliğine, öğrencinin 

ihtiyaçlarını belirleme yeteneğine, güçlü yanlarından yararlanma yeteneğine bağlıdır. Genel olarak 

eğitim sürecini tasarlarken ve organize ederken ve özellikle SEN'li çocuklar için, öğrenci merkezli 

öğrenme stratejisi değerlidir - bireysel bilgi oluşturma faaliyeti; konu bilgilendirir, seçer, takdir 

eder, analiz eder, karşılaştırır, sınıflandırır, aktarır, keşfeder, çözer, sonuçlandırır, vb. 

     Öğrenciye odaklanan öğretici strateji aktif ve etkileşimli bir stratejidir. 

Aktif öğrenme, öğrenme konularını aktif ve tam katılımlarıyla (entelektüel / bilişsel, duygusal-

motivasyonel ve psikomotor) kendi oluşum sürecinde, öğretim kadrosu ile entelektüel, sözel, 

sosyal-duygusal ve duygusal etkileşimler kurarak ve müfredat içeriği ile etkileşimler kurarak. 

         Grup stratejileri olarak interaktif öğretim stratejileri: 
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• beklenen hedeflere ulaşmak için mikro-gruplar ya da çalışma takımlarında örgütlenen öğrencilerin 

işbirlikçi çalışmalarını varsayıyorum (bir soruna yönelik çözümler, alternatifler oluşturma); 

• araştırma-araştırma ve öğrenmede karşılıklı desteğe dayanır, bireysel katılımı teşvik eder, konuları 

tüm kişilikleriyle (bilişsel, duyuşsal, istemli, sosyal beceriler) eğitir; 

• grup normlarına uyum sağlama, fikirlere hoşgörü, meslektaşların görüşleri, öz değerlendirme 

becerileri geliştirme.  

          Uygun kullanım koşulları altında, SEN işbirliği stratejileri, eğitim stratejileri, çoklu / çoklu-

yardım stratejileri olan çocuklara yardımcı olmada etkili oldukları kanıtlanmıştır. 

İşbirlikçi stratejiler değerlidir, çünkü sadece öğrenmeyi değil, aynı zamanda sınıfta ESC'li 

öğrencilerin iletişim, sosyalleşme, öğrenciler arasında karşılıklı tanışmayı da kolaylaştırırlar. Tüm 

öğrenciler bu stratejileri aktif olarak dinlemeyi, hoşgörülü olmayı, karar vermeyi ve grup içinde 

sorumluluk almayı öğrenirler. 

İşbirliği stratejileri şunları içerir: 

• Çalışma gruplarına göre bölme: sınıf 4-6 kişilik gruplara ayrılır; üyelerin kendilerine arka 

arkaya atanmış belirli rolleri vardır; tüm gruplar aynı görevi alır, bu da tüm üyelerin katkısıyla 

çözülür; 

• İşbirlikli gruplarda öğrenme: grup başına öğrenme görevleri, büyük, karmaşık, sınıf düzeyinde 

bir görevin bileşenleridir; her grup görevin bir bölümünü çözer, bundan sonra tüm grupların 

katkısından genel görev çözümü oluşturulur; 

• Rekabetçi gruplar halinde öğrenme: çalışma grupları belirli bir sıra için bir anda rekabet 

edebilir; 

• Rekabetçi katkı maddesi öğrenme bulmaca türü: öğrenme görevleri, daha sonra üyelerin 

katkılarının seçici olarak birleştirilmesinden kurtulmak için her üyenin seviyesine bölünür; 

• Rekabetçi katkı maddesi öğrenme türü JIGSAW: gruplar, üyelere bölünen aynı görevi alır; 

"Gruplardaki görev meslektaşları" (uzmanlar olarak adlandırılır) bir araya gelir, çözüm bulmak için 

birlikte çalışır, sonra gruba geri döner ve ilk grubun diğer üyelerine incelenen içeriği öğretmekten 

sorumlu hale gelir. 

Öğretici stratejiler veya öğretici farklı varyantlarda gerçekleştirilebilir: 

• akran eğitimi; 

• ters rol öğretimi; 

• farklı yaşlardaki öğrenciler arasında özel ders (çapraz yaş dersi). 

"Çocuktan çocuğa" olarak da adlandırılan akran öğretimi, okul içinde, fakat bunun dışında, 

konuların gerçekleştirilmesi programını değil, aynı zamanda ders dışı aktiviteleri de 
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gerçekleştirebilir. Özel ders, mümkün olduğunca gayri resmi olarak arkadaşlara veya sempatilere 

dayanarak gerçekleşir. Vasi olarak görev yapan çocuklar, zamanla başkalarını destekleyebileceğini 

kanıtlamış olanlar arasında gizli bir şekilde seçilmelidir. 

Çoklu-duyusal öğrenme teknikleri 

SEN'li çocukların genel eğitimine dahil edilmesi, temel olarak, çocukların çeşitlendirilmiş 

gereksinimlerini karşılamaya vurgu yaparak, öğretme-öğrenme-değerlendirme sürecinin yeniden 

gözden geçirilmesini gerektirdi ve yeniden düşünülmesine yol açtı. Özellikle, öğrenmeyi 

kolaylaştırmak için en uygun teknikleri belirlemek ve uygulamakla ilgilidir. Son yıllarda, aralarında 

çok boyutlu öğrenme teknikleri, öğrenme güçlüğü çeken çocukların okul performanslarını 

sağlamada en etkili yöntemler / stratejiler olarak vurgulanmaktadır. 

Çoklu-duyusal öğrenme tekniklerinin uygulanması, öğrenme sürecinde mümkün olduğunca 

çok duyunun kullanılmasını içerir. Geleneksel pedagojide öğretme-öğrenmenin genellikle işitme ve 

görme kullanılarak yapıldığı bilinmektedir: bilgi okumak, metinleri, görüntüleri analiz etmek vb. Ve 

işitme bilgileri (genellikle öğretmen tarafından sağlanır). Açıkçası ve doğal olarak, çocuk 

gruplarında her zaman görsel (işitsel, işleme) işleme veya görsel veya işitsel bilgi / içerik ile ilgili 

zorlukları olan / olabilecek olanlar vardır. 

Çoklu-duyusal öğretim teknikleri ve stratejileri, aşağıdakilerin bazılarını veya tümünü dahil 

ederek öğrenmeyi teşvik eder: 

• gerçekleştirilecek görevle ilgili bilgileri toplamak, anlamak; 

• bilgiyi zaten bilinen ve anlaşılan kavramlarla ilişkilendirmek; 

• sorunların çözümünde yer alan mantıksal algı; 

• problem çözme görevlerini öğrenmek; 

• sözsüz düşünme becerilerini uygulamak; 

• kavramlar arasındaki ilişkileri anlamak; 

• daha fazla kullanım / yükseltme için bilgi depolama ve saklama. 

Çoklu-duyusal öğrenme tekniklerinin uygulanmasında, duyusal uyarım için ekipman ve 

envanter ile özel olarak tasarlanmış ve donatılmış eğitim alanı / ortamı olan duyusal oda tarafından 

önemli bir rol oynar. 

         Duyusal odada faaliyetlerin tasarlanmasında ve yürütülmesinde bir başlangıç noktası olarak, 

çocuğun dahil olma yeteneği, ilgi alanları ve tercihleri hizmet edecektir. Herhangi bir konunun 

(tarih, coğrafya, edebiyat, matematik vb.) Duyusal odada, sunduğu kaynaklar kullanılarak 

incelenebileceği dikkate alınacaktır. Böylece, örneğin, çocuklar bir pastel öğreniyorsa, duyusal 

odada yağmur duyabilir, çiçek koklayabilir, kuşların cıvıltılarını duyabilir, çiçek açan ağaçları  
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görebilirler vbDuyu odasında yapılan etkinliklerin etkinliği ve verimliliği, çocuğun öğrenme 

sürecinde duyularını uyaran bu tür egzersiz / meslek türlerinin seçilmesinde öğretmenin 

yaratıcılığına ve pedagojik ustalığına bağlı olacaktır. 

           Sonuç olarak, çoklu-duyusal öğrenme tekniklerinin yararlı ve önemli olduğunu görüyoruz 

çünkü: 

• Birkaç analizör çağırıyorum, böylece öğrenme kapasitesini artırıyorum; 

• farklı konu / konu / konuların çalışmasında ve farklı yetkinliklerin eğitiminde uygulanabilir; 

• tüm çocukların yararınadır, ancak CES'li çocuklar için çok faydalıdır. 
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