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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  

DESTEK EĞİTİM SINIFI İL ZÜMRE ÇALIŞTAYI RAPORU 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkin Öğretim Yöntem ve Teknikleri İle İlgili 

Görüşler; 

Soru cevap, drama, somut materyaller, örnek olaylar yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır. 

 Öğrendiğinden mutlu olduğunu, öğrenmediğinden mutsuz olduğunu gördük. Mutsuz olduğu 

durumlarda yöntem ve teknikler çeşitlendirildi. Öğrenme ortamı olumlu hale getirilmeye 

çalışılarak öğrendiklerinden doyum alması sağlanmıştır. 

 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre materyal geliştirme puzzle, kutu oyunları, ses 

kartları, tangram, konuşma kartları, su kapaklarından rakam çalışması, tamamlama kartları, 

resim kartlarından olay örgüsü kurma, okuma yazmayı kolaylaştırma, ıslak mendil 

kapaklarından hafıza oyunu, anti sosyal öğrencileri kazanmak amacı ile, çeşitli oyunlar, ince 

motor kaslarını geliştirmeye yönelik oyunlar, akademik başarıları düşük olduğu ve öğrenme 

güçlüğü yaşadıkları için bütün oyun tekniklerinden yararlandırıldı. Bu teknikleri bu 

sınıflarda her zaman devam edilmesi önerildi. 

B)  Dersin Öğretiminde Kullanılan Materyaller İle Teknoloji ve Teknolojik Alt Yapı ve 

İçerikle İlgili Görüşler; 

 Destek odası yetersizliğinden dolayı öğrenme ortamlarında güçlük yaşanmakta ve 

öğretmenler kendi imkânları ile eğitim ortamını uygun hale getirmektedirler. 

 Destek eğitim odasında araç gereç yetersizliği bulunmaktadır. 

 Fiziksel yetersizliği bulunan destek eğitim odalarının fiziki durumlarının düzeltilmesi 

gerekmektedir. 

 Öğrencilerin soyut öğrenmelerinin yetersiz olduğu için somut materyallere ihtiyaç 

duyulması ve bu materyallerin temin edilmesi önerildi. 
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C) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler; 

 Destek eğitim odasından yararlanan öğrencilere seviyelerine uygun yarışmalara hazırlayarak 

onların ödüllendirilmesi özgüvenlerini artırmıştır. Okul içi ve dışı faaliyetlerde 

aktifleştirilerek öğrencinin sosyalleşmesi ve öz bakım becerisi artırılmıştır. Bu 

uygulamalarla öğrencinin öğrenmesi daha kolay hale getirilmiştir. 

 Bu öğrenciler çeşitli ödüllerle ödüllendirilerek öğrenmeleri pekiştirilmiştir. 

 Okul içinde diğer öğrencilerin aktif olduğu ortamlarda (kantin, bahçe gibi) bulunmaları 

öğrencileri aktif hale getirmiştir. Destek eğitim odalarında bu tür uygulamaların devam 

ettirilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır. 

 

D) Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının Arttırılması İle 

İlgili Görüşler; 

 Kendi sınıfında öğrencinin dışlanmaması, en arka sırada değil sınıfta uygun yere 

oturtulması. 

 Öğrencinin sınıf ortamında motive edilmesi. 

 Arkadaşlarının öğrenciyi kabullenmemesi durumunda öğrencinin arkadaşlarından destek 

alması için yardımcı olmak. 

 Öğrenciye özgüven aşılamak. 

 Verilen destek eğitiminin daha verimli hale getirilmesi için sınıf öğretmenlerinin öğrenme 

sürecini desteklemesi. 

 Öğrenme güçlüğü olan öğrencinin RAM raporunun gecikmesi ve bu süre içerisinde destek 

eğitimine tabi olmadığı için öğrencini geri kalması. 

 Gittiği özel eğitim kurumunda aynı BEP raporunun uygulanması. 

 Sınıf öğretmeni tarafından öğrenme güçlüğü tespit edilen öğrencinin veli onay şartı 

aranmaksızın destek eğitiminin zorunlu hale getirilmesi. 

 Üstün yetenekli öğrencilerinde destek sınıfından yararlanması kabul gördü. 

 

E) Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Görüşler; 

Ölçme ve değerlendirme aşamasında internet ortamındaki bulmacaların kullanılması öğrencilerin 

dikkatini çekmede oldukça fayda sağladığı görüldü. Bu tür uygulamalara devam edilmesi 

benimsendi. 
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 Sınav soruları öğrencinin durumuna göre özel hazırlanmalı, öğrenciye bu sorular arasında 

seçim hakkı verilmeli. 

 Destek eğitim sınıfından faydalanan öğrencilere TEOG da özel sorular hazırlanmalı, normal 

öğrencilere uygulanan TEOG kitapları verilmemeli. 

 Destek eğitim öğrencilerine ölçme değerlendirme yerine süreç takibinin yapılması, 

kazanımların ne kadarının kazandırıldığının takip edilmesi benimsendi. 

 

F) Dezavantajlı Öğrencilerle İlgili Örnek Çalışmalar; 

 

 Destek eğitiminden yararlanan dezavantajlı öğrencilere öncelikle güven duygusu verilmeli, 

önemsendiğinin farkına varıldığının hissettirilmesi. 

 Birinci sınıfta öğrenciler kendi sınıflarında eğitim görmeli, ikinci sınıftan itibaren destek 

eğitiminden yararlandırılmalı. 

 Destek eğitim sınıfında daha çok öğretime yönelik çalışma olduğu için davranış kazanma 

becerilerini kendi sınıfında akranları ile birlikte alması sağlanmalıdır. 

 Destek eğitim odasında bulunacak materyallerin bilimsel olarak ne derece yararlı olduğu 

tespit edildikten sonra belirlenen materyaller veya çocuğun ilgisini çeken materyaller 

bulundurulmalı, buralarda her yaş grubundaki öğrenciler için eğitim materyalleri bulunması 

sağlanmalı. 

 

G) Serbest Zaman, Öğrenci Kulüpleri, Toplum Hizmeti, Değerler Eğitimi, Hijyen Eğitimi, 

Sağlıklı Beslenme, Doğa Sevgisi, Veli Ziyareti, Aile Eğitimi, Yöneltme, Kariyer Günleri, 

Meslek Tanıtımı vb. İyi Örnek Çalışmalar, Okuma Yazma, Okuma Alışkanlığı, Matematik 

Becerileri Geliştirme, Kültür-Sanat-Sportif Örnek Çalışmalar. 

 

 Destek eğitiminden yararlanan çocuklara ev ziyaretleri yapılmalı çünkü yapılan ziyaretlerde 

öğrencilerin mutlu oldukları ve önemsendiklerinin farkına vardıkları görüldü. 

 El becerileri ve yeteneklerine göre her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri içinde 

bulunmaları sağlanmalı. 

 Aile ile her zaman iş birliği içinde olunmalı, okul rehber öğretmenleri bu çocukları sık sık 

izlemeli ve aileleri ile görüşmeler yapmalıdır. 

 Okumaya başlayan çocuklara seviyesine uygun kitaplar alınmalı ve teşvik edilmeli, bu 

yüzden okuma etkinlikleri yapılarak cesaretlendirilmelidir. 
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H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler; 

 

 Destek sınıflarında görev alan öğretmenler zihinsel, işitme, ortopedik ve görme engelli 

öğrencilerin eğitimleri ile ilgili hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdırlar. 

 Mesleki gelişim için tavsiye edilen alan kitapları; 

Türkiye’nin Maarif Davası 

Doğrunun Bilgisi Batının İlimi 

Öğretmen 

Okulsuz Toplum 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde 

Çocuklar Neden Başarısız Olur 

Küçük Prens 

Küçük Ağaç’ın Eğitimi , vb. 

 Mesleki gelişim için tavsiye edilen filmler; 

İki Dil Bir Bavul 

BillyElliout 

Yerdeki Yıldızlar 

Sınıf 

Canım Öğretmenim 

Can Dostum 

Özgürlük Yazarları 

Kör Nokta, vb. 

 Öğrencilerle yapılan gezilerde çocuk üzerinde güzel ve olumlu anılar kazandıracaktır. Çevre 

gezileri öğretmen ve ailelerle birlikte yapılmalı, grup gezilerine katılmaları sağlanmalı, bu 

etkinlik çocuğun sosyalleşmesi açısından önemli bir etkendir. 

 

ÖNERİLER; 

 

1. Bundan sonraki çalıştaylar okul seviyelerine göre  (İlkokul, Ortaokul, Lise) ayrı ayrı 

yapılmalı. 
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2. Destek odası öğretmenliği için ilçe veya il emrine öğretmen normu tahsis edilmeli, bu 

öğretmenler destek odalarında yapılan eğitimler için hizmet içi eğitimine alınmalıdır. 

3. Çalıştay konularını önceden çalıştaya katılacaklara verilmeli, hazırlıklı katılım 

sağlanmalıdır. 

4. Destek eğitim odaları yeterli materyallerle donatılmalı, odaların temizliği, fiziki durumu, 

erişilebilirliği ve benzeri açılardan elverişli ortamlar haline getirilmeli. 

 

 

Not: 28-29 Haziran 2016 tarihinde İl Zümre Çalıştayına katılan İlkadım, Atakum, Canik ve 

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Destek Sınıfı, Sınıf Öğretmenlerinin çalışma raporlarına 

göre tanzim edilmiştir. 

Raportör 

Salih ÜNSAL 

Samsun Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi 

 

 


