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2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

 

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

ÖZEL EĞİTİM ZÜMRE ÇALIŞTAYI İL RAPORU 

 

A) Dersin Öğretiminde Uygulanan Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri ile İlgili 

Görüşler: 

 Özel eğitim sınıfı olan okullarda orta ve ağır düzey öğrencilerle otistik tanısı olan 

öğrencilerin farklı sınıflarda öğrenim görmesi fayda sağlayacaktır. 

 EBA işlevsel olarak kullanılmalıdır. EBA içeriklerine özel eğitimle ilgili modüller 

eklenmelidir. 

 Özel Eğitim öğrencileri için gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde bireysel 

farklılıkların dikkate alınarak; uygulanacak yöntemlerin geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesinin faydalı olacaktır. 

 Eğitim faaliyetlerinde; oyunla öğretim, sevgiyle öğrenciye yaklaşım ve mola odası 

uygulamalarının etkinlik sağlayacaktır. 

 Özel Eğitimde uygulanacak yöntemlerin uygulanması aşamasında kararlı olunması ve 

tavizsiz davranılması gereklidir. Bunun sağlanması için görmezden gelme yönteminin 

uygulanmasının faydalı olacaktır. Kaynaştırma öğrencilerinin okuma yazma 

çalışmalarında dikkatin arttırılması için metni bütün olarak değil de parçalara ayırarak 

işlenmesi önemlidir. 

 Destek Eğitim odalarında, soru cevap, hikâye betimleme ve aynı hikâye kitabı üzerinde 

yoğunlaşması etkinlik sağlayacaktır. 

 Öğretim programları otizmli öğrencilerin performanslarına tam olarak uyum 

sağlamamaktadır.. Ayrıca özel eğitim sınıflarının bağlı bulduğu okulun programını 

uygulamak zorunda kalınması amaçların gerçekleştirilmesinde olumsuzluklara neden 

olmaktadır. 
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 Okuma yazma faaliyetlerinde tümden gelim ve tümevarım yöntemlerinin bir arada 

kullanıldığı belirtildi. İşlevsel okuma yönteminin faydası belirtildi. Resimlerle okumanın 

etkinlikleri faydalı olacaktır. 

 Matematik dersinde basamaklandırılmış eğitim yöntemi etkin kullanılırsa faydalı 

olacaktır. 

 Problem davranışların önlenmesinde sağaltım planı uygulanması mola, şekil verme vb. 

yöntemlerinin faydası belirtildi. İpucunu sunma ve silikleştirme yöntemi etkilidir. 

 Öz bakım becerilerinin kazandırılmasında ileriye ve geriye zincirleme yöntemi ve tüm 

beceri yönteminin kullanılması, işitme engelli öğrenciler için ise görsel materyallerin 

eğitim faaliyetlerinde kullanılması eğitimin etkinliğini arttıracaktır. 

 Dil konuşma becerilerinin gelişimi için alternatif iletişim becerileri( işaret 

dili)yönteminin kullanılmaktadır. Sınıf ortamında düşünme köşesi, konuşma köşesi gibi 

eğitim ortamlarının oluşturulmasının önemlidir. 

 

B)  Dersin Öğretiminde Kullanılan Etkili Materyaller ile Teknoloji ve Teknolojik Alt 

Yapı ve İçeriklerle İlgili Görüşler: 

 EBA içerikleri özel eğitim alanı açısından yetersizdir. Bu nedenle EBA  içeriklerinin 

eğitim yöntem ve uygulamalarını kapsayan videolarla desteklenmesi gerekmektedir. 

 Özel eğitim sınıflarının Akıllı tahtalarla desteklenmesinin faydalı olacaktır. Okuma 

yazma faaliyetlerinde görsel materyallerin zenginleştirilmesi ve kullanılması önemlidir. 

 Özel Eğitim için gönderilen ders kitaplarının yeterince güncel olmadığı söylendi. 

Kullanılan kitapların günün şartlarına ve çocukların ilgi alanlarına göre güncellenmesi ve 

zenginleştirilmesi gerekmektedir.  

 Kitap ve materyallerin hazırlanmasında gönüllü özel eğitim öğretmenlerinin görüş ve 

önerilerinden faydalanılması eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. 

 EBA ‘da içerik hazırlanması için özel eğitim öğretmenlerinin katılımıyla bir komisyon 

oluşturulması gereklidir. 

 Destek odalarında üstün yetenekli çocuklara yönelik akıl oyunları, jenga oyunları vb 

bilimsel etkinlikler çocukların ilgi alanları ve yeteneklerinin gelişimlerine katkı 

sağlayacaktır. 
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C) Derse Katkı Sağlayan Okul İçi ve Dışı Sosyal-Kültürel ve Sportif Etkinliklerle İlgili 

Görüşler: 

 Sosyal faaliyetlerde STK’larla işbirliğine gidilmesi ve bu kurumların faaliyetlerinden 

faydalanılması önemlidir. 

 Öğrencilerin günlük hayata alıştırılması alış veriş becerisinin kazandırılması için okul 

içinde oluşturulacak market uygulamaları geliştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. 

 Aile ziyaretleri, dış mekân gezilerinin öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini 

geliştirmektedir. 

 Sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ulaşımla ilgili sorunların çözülmesi ve 

taşımayla ilgili problemlerin çözülmesi gerekmektedir.  

 Gezilerde ortopedik öğrencilerin karşılaştığı sorunları en az seviyeye indirmek için gezi 

ortamları ile ilgili planlamalar yapılmalıdır 

 Sportif faaliyetlerde eğitim bölgelerinde bulunan okulların ortak katılım sağlaması özel 

eğitim öğrencilerinin normal akranlarıyla kaynaşmasına katkı sağlayacaktır. 

 Tersine kaynaştırma uygulamalarıyla diğer öğrencilerin özel eğitim gereksinimi olan 

öğrencilere yönelik bakış açısını olumlu yönde gelişmektedir. Bu faaliyetin 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 Atlı terapive yüzme gibi etkinliklerde faaliyet sürelerinin arttırılması, bu faaliyetlerin 

bulunmadığı kurumlarda da ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

 Öğrencilerin zevk alarak yaptığı etkinliklerin arasına sevmediği etkinliklerin 

serpiştirilmesi (floor time) yöntemi sayesinde etkinliklerin çeşitlendirilmesi faydalı 

olacaktır. 

 TOSFED tarafından düzenlenen yarışmalar sayesinde öğrencilerin sosyalleşmeleri ve 

kaynaşması açısından faydalı olmaktadır. 

 Okul ziyaretleri sayesinde farkındalığın arttığı, Engelliler haftası münasebetiyle yapılan 

etkinliklerde öğrencilerin kendilerine olan özgüvenlerinin arttığı belirtildi. 

 3308 sayılı çıraklık ve meslek edinme kanunu kapsamında işe yerleştirilen öğrencilerde 

sosyal doyum ve mutluluğa ulaşması açısından önem arz etmektedir. Bu uygulamanın 

yaygınlaştırılması önemlidir. 

 Düzenlenen çocuk oyunları şenliklerine özel eğitim öğrencilerinin katılımının sağlanması 

faydalı olacaktır. 

 Sosyal etkinliklere  yönelik ödenek ayrılması ve Özel eğitim sınıfları için bütçe 

sağlanması. 
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D)  Etkili Sınıf Yönetimi, Öğrencilerle Etkili İletişim ve Akademik Başarının 

Arttırılmasıyla İlgili Görüşler: 

 Normal okul bünyesinde yer alan özel eğitim sınıflarının 1.katta yer alması ve sınıf 

içerisinde lavabo olması faydalı olacaktır. 

 Etkili sınıf yönetiminde davranışçı yöntemin belirlendiği ve sınıf kurallarının oluşturulması 

gerekmektedir. 

 Duyu Bütünleme odalarının yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 

 Eğitim ortamın sadece dört duvar arasında olmayıp okulun tüm gerçekleştirilmelidir. 

 Etkili eğitimin gerçekleştirilmesi için klinik olarak müdahale gerekliliği olan öğrencilerin en 

başta bu müdahale ve tedavilerinin yaptırılması ve daha sonrasında eğitim ortamına dahil 

edilmesi gerektiği belirtildi. 

 Destek eğitim odalarında  verimliliği arttırmak için bu sınıflarda görev alan öğretmenlerin 

sürekliliğinin sağlanması önem arzetmektedir.. Kaynaştırma raporu bulunmayan 

öğrencilerinde destek odalarından faydalanma imkanlarının sağlanması gereklidir. 

 Öğrencilerle iletişim kurarken yönergelerin kısa anlaşılır ve net olmalıdır. 

 Akademik çalışmalar görsel , işitsel slaytlarla desteklenmelidir.. 

 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde okuma alışkanlıklarının kazandırılması için 

öğrencilerin yıl boyunca okuduğu kitapların kayıt altında tutulması; dönem sonunda bu 

sayıların okul panolarında sergilenmesi ve ödüllendirme yapılması diğer öğrencilerin teşviki 

açısından faydalı olacaktır. 

 Eğitim ortamına dahil olan üniversite stajyer öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin belirlediği 

kurallara uymalıdır. Bunun sağlanması için stajyer öğrencilerin değerlendirmesinde sınıf 

öğretmenlerin puanlama sisteminin kullanılması gereklidir.  

 Üniversite Staj danışman öğretmenlerinin öğrencilerin staj yaptığı okullarla ilgili gerekli 

bilgi edinme çalışmalarını gerçekleştirmediği bu nedenle de stajyer öğrencilerinin okul 

ortamına uyum sağlamada sıkıntılar yaşadığı belirtildi.  

 

E) Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Görüşler: 

 Özel eğitim 8. Sınıflarında okuyan öğrencilerin ve kaynaştırma öğrencilerinin TEOG 

sınavlarına katılımı isteğe bağlı olmalıdır. 

 Ölçme ve değerlendirmelerin BEP’lerde gerçekleştirilmesi, BEP’lerin aylık 

değerlendirmesine devam edilmesi ve sonuçlar hakkında velilerin bilgilendirilmesi 

gerekmektedir. 
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 Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezlerinde EKPS’a yönelik kurs ve değerlendirme 

faaliyetlerinin arttırılması faydalı olacaktır. 

 E-okul sisteminin öğrencilerin değerlendirmesinde özel eğitim okullarına uygunluk 

göstermediği belirtildi. Özel Eğitim öğrencilerine yönelik bir modülün oluşturulması 

gerekmektedir. 

 TEOG sınavına zorunlu olarak girecek öğrencilerin BEP’lerde alınan amaçlara uygun 

sorularla değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Ölçme ve değerlendirme için standart ölçüt ve formların yetersiz olduğu bunların 

geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu konuda uzman öğretim üyelerinden öğretmenlere yönelik 

hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. 

 

F)  Dezavantajlı Öğrenciler İle İlgili Örnek Çalışmalar: 

 

 Aile eğitimleriyle okul veli işbirliğinin geliştirilerek çocukların eğitim etkinliklerinde ve 

sosyalleşmelerinde ailenin etkin rol alması sağlanmalıdır. 

 Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Mavi Işıklar Engelli Yaşam Merkezi 

gibi sosyal alanların ülke genelinde yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

 Bağımsız özel eğitim anaokulları açılması önem arz etmektedir. 

 Taşıma servisleriyle ilgili problemler nedeniyle okula devamla ilgili sorunlar yaşanmaktadır. 

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin taşıma ihalelerinde maksimum genişlik 

sağlanmalı ve yıl ortasında eğitime başlayan öğrencilerle ilgili taşıma sorunu oluşmaması 

sağlanmalıdır. 

 Eğitimin yıldızları projesi sayesinde dezavantajlı çocuklarla ilgili olarak “AİLE KATILIM 

EĞİTİMİ” projelerinin etkili eğitim metotlarına dâhil edilmesi gerekmektedir. 

 Yurttan gelen öğrencilerle ilgili yaşanan problemlerle ilgili olarak oluşan sorunların ilgili 

birimlere iletilmesinde prosedürlerin azaltılması gerekmektedir.  

 Özel eğitim öğrencilerinin normal akranlarıyla kaynaştırma faaliyetlerinin arttırılması ve 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

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

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

Meslek Tanıtımı ve Benzeri İyi Örnek Çalışmaları, Okuma Yazma, Okuma 

Alışkanlığı, Matematik Becerileri Geliştirme, Kültür Sanat  ve Sportif Örnek 

Çalışmalar: 
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 Okul Rehberlik Servisleri tarafından aile eğitim programlarının öğrencinin fiziksel, sosyal 

ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlaması, sosyal haklarının geliştirilmesi bakımından program 

dâhilinde düzenlenmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

 “Sinema saatleri” uygulamasıyla okulda sinema ortamının oluşturulmasının öğrencilerde  

faydalı olacaktır. 

 Zafer Özel Eğitim Merkezinde bulunan seranın çocuklarda işlevsel becerilerin geliştirilmesi 

üzerinde oldukça faydalı olduğu belirtildi. Bu etkinliğin diğer uygulama merkezlerinde de 

yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. 

 Okullarda oluşturulan küçükbaş hayvanlara yönelik alanların daha da geliştirilmesi ve bu 

alanlarda öğrencilerin etkin katılımının sağlanması gereklidir. 

 Özel Eğitim sınıfı olan okullarda sağlık hizmeti ve ilaç takibi için revir bulunması gereklidir. 

Özel Eğitim sınıflarında okuyan öğrencilere öğle yemeği verilmesi faydalı olacaktır. 

 Okul ortamı dışında öğrencilere uygun eğitim ortamlarına gezilerin düzenlenmesi ve bu 

gezilerin zenginleştirilmesi önemlidir. 

 Öğrencilerin doğum günlerine yönelik etkinlikler, mezuniyet etkinliklerinin paylaşım ve 

sosyalleşme açısından olumlu katkıları olmaktadır. 

 Okul gezilerinin planlanmasında servis imkânlarının oluşturulması, ziyaret edilecek 

alanlarla ilgili ücret ödenmemesi konusunda engelli bireylerin hakların öğrenilmesi 

gerekmektedir. 

 

H) Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İle İlgili Görüşler: 

 Özel Eğitim öğretmenlerine yönelik mahalli ve merkezi hizmet içi eğitim faaliyetleri 

yaygınlaştırılmalıdır. 

 Görme engelli öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere sesli kitapların temin edilmesi. 

 Özel eğitim okullarına ders kitaplarının yanında kılavuz ders kitaplarının gönderilmesi 

faydalı olacaktır. 

 Özel Eğitim kurs ve seminerlerinin bu okullarda görev yapan branş öğretmenleri içinde 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Özel Eğitim öğretmenlerinin mesleki gelişimleri için Özel Eğitim Kongrelerine katılımının 

sağlanması faydalı olacaktır. 

 

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine katkıda bulunabilecek kitapların okunabileceği ve bu 

kitapların içeriği ile ilgili paylaşımının faydalı olacağı belirtildi.  
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Tavsiye olunan kitaplar: 

 Ezilenlerin Pedagojisi (PauleFireire) 

 Çocuk Neden Başarısız olur? ( John Bruckman) 

 Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Grigori PETROV) 

 Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli (Kültür ve Turizm Bakanlığı) 

 Eğitim Gençlik, Üniversite (Peyami Safa) 

 Hızarla kırk saat (Sezai Karakoç) 

 Modern Dünyanın Bunalımı (Rene Guenon) 

 

Tavsiye Edilen Filmler: 

 Koro  

 Ölü Ozanlar Derneği 

 Üç Idiot 

 Yerdeki Yıldızlar 

 Sevgili Öğretmenim 

 Can Dostum 

 Kara 

 

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

Tekkeköy ilçelerinde görev yapan Özel Eğitim Öğretmenlerinin çalışma raporlarına göre 

tanzim edilmiştir. 

 

 

    Mustafa KÖKSAL                                                                  Sezai CANTÜRK 

Fahriye Kemal KızılotÖz.Eğt.Uy.Mrk.                                   Zafer Özel Eğitim Mesleki Eğt.Merk. 

            Raportör/Müdür Yardımcısı                                                  Raportör/Müdür Yardımcıs 


