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O-3 YaĢ Özel Eğitim Alan Zihinsel Engelli Çocukların 

GeliĢiminde Aile Katılımlı Eğitimin Değerlendirilmesi 

   

ÖZET 

          Bu araĢtırmada, 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların 

geliĢiminde aile katılımlı eğitimin etkisi incelenmiĢtir. ÇalıĢmanın bağımlı değiĢkeni 

0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların “geliĢimleri” ; bağımsız değiĢken ise “ aile 

katılımlı eğitim”dir.  

          AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Konya ilinde Üç 

Boyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yediveren Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezine devam eden 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocuklar 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmaya 10 deney grubu ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 

20 çocuk dâhil edilmiĢtir. Gruplar seçilirken öntest puanları ile doğum tarihleri göz 

önünde tutularak gruplar eĢitlenmiĢtir.  

          AraĢtırmada 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların Alıcı dil becerilerinden 

“Verilen yönergeyi takip etme” ve bu becerinin; 

 Ġsme tepki verme 

 Basit yönergeleri takip etme 

 1‟den fazla yönergeyi takip etme alt becerileri, 

Motor becerilerinden “Çubuğa halka takma” ve bu becerinin 

 Kavrama ve bırakma 

 Halkaları çubuğa geçirme 
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 Çivi takma alt becerileri, 

Özbakım becerilerinden “Ağzını silme” ve bu becerinin 

 Kirli olduğunu fark etme 

 Kirlilikten rahatsız olma 

 Ağzını silme alt becerileri, hazırlanan formlar ile ölçülmeye çalıĢılmıĢtır.  

         ÇalıĢmada, her alt beceri için üç farklı etkinlik hazırlanmıĢ, deney grubundaki 

çocukların hem öğretmenleri hem de aileleri haftada 135 dakika çocukla bu 

etkinlikleri uygulamıĢlardır. Kontrol grubundaki çocukların sadece öğretmenleri 

çocukla bu etkinlikleri haftada 135 dakika bu etkinlikleri çalıĢmıĢlardır. 8 hafta süren 

çalıĢmada hem deney grubunun öğretmenleri hem de kontrol grubunun öğretmenleri 

27 etkinlik için her hafta değerlendirme almıĢlardır. Öntest ve sontest olarak Ayrıca 

Denver II GeliĢimsel Tarama Testi KullanılmıĢtır. 

         AraĢtırmada elde edilen verilerin analizinde; Kruskal Wallis Test, Grup 

ortalamaları ve gruplar arasındaki iliĢkinin anlamını ölçmek için Ki-Kare Test 

kullanılmıĢtır. 

         AraĢtırmada elde edilen bulgular aĢağıda özetlenmiĢtir; 

 Deney grubunun alıcı dil son test puan ortalamaları, ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Deney grubunun motor becerilerinin son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Deney grubunun özbakım becerilerinin son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Deney grubunun alıcı dil, motor biliĢsel ve özbakım becerilerindeki minimum 

puanları eĢitken, maksimum puan sıralamaları Ģöyledir; Özbakım > Alıcı dil 

> motor biliĢsel.  

 Kontrol grubunun alıcı dil son test puan ortalamaları, ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Kontrol grubunun motor becerilerinin son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Kontrol grubunun özbakım becerilerinin son test puan ortalamaları ile ön test 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmamıĢtır 

 Kontrol  grubunun alıcı dil,motor biliĢsel ve özbakım becerilerindeki minimum 

puanları eĢitken, maksimum puan sıralamaları Ģöyledir; Alıcı dil > motor 

biliĢsel > Özbakım dır. 
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 Deney grubunun alıcı dil son test puan ortalamaları kontrol grubunun son test 

puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Deney grubunun motor biliĢsel son test puan ortalamaları kontrol grubunun son 

test puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

 Deney grubunun özbakım becerileri son test puan ortalamaları ile kontrol 

grubunun son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıĢtır. 

 Denver II GeliĢimsel Tarama Testi kontrol grubu sontest geliĢimsel yaĢ 

ortalaması öntest geliĢimsel yaĢ ortalamasından yüksektir. 

 Denver GeliĢimsel Tarama Testi Deney Grubu sontest geliĢimsel yaĢ 

ortalaması öntest geliĢimsel yaĢ ortalamasından yüksek çıkmıĢtır. 

 Denver II GeliĢimsel Tarama Testi Deney grubunun sontest geliĢimsel yaĢ 

ortalamaları KiĢisel-sosyal, Ġnce motor, Dil ve Kaba motor alanlarında 

kontrol grubun geliĢimsel yaĢ ortalamasından yüksek bulunmuĢtur. 

         Elde edilen genel bulgu ise; 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların eğitiminde aile 

katılımlı eğitim alıcı dil ve motor biliĢsel alanlarında geliĢimlerini hızlandırırken 

özbakım becerilerinde istenilen katkıyı sağlamamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engel, Erken müdahale, Aile katılımı, Özel Eğitim,  
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The Evaluation of Parents Annexed Education in the 

Development of 0-3 years children with mental 

disabilities, in Special Education field 

 

 

SUMMARY 

          In this research, the effect of „parents-annexed education’, in the 

development of children with mental disabilities who take 0-3 years special 

education is investigated. 

          This research‟s dependent variable is the “development“of 0-3 years old 

children with mental disabilities; and the independent variable is “parents – annexed 

education. 

         The research‟s study group includes 0-3 years children with mental disabilities, 

who go to Üç Boyut Special Education and Rehabilitation Center and Yediveren 

Special Education and Rehabilitation Center, in Konya province, in 2010-2011 

Academic Year.  10 experimental groups, and 10 control groups; totally 20 children 

are included in the study. While the groups are chosen, the pretest points and birth 

dates are taken into consideration, they are in this way equalled. 

In the research, from the Receptive language skills of 0-3 years children with 

mental disabilities, “ Following the instruction given“ and this skill‟s; 

 Giving response to the name 

 Following basic instructions 

 Following more than 1 instruction,  sub skills, 
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From Motor skills, “ Putting a ring around a stick” and this skill‟s 

 

 Holding and leaving 

 Putting rings around a stick 

 Driving nails, sub skills, 

From Self care skills “wiping his / her mouth” and this skill‟s 

 Being aware of dirtiness 

 Being disturbed of the dirtiness 

 Wiping his / her mouth” sub skills, are tried to be measured by the prepared 

forms.  

         In the study, three different activities are prepared for every sub-skill, both the 

teachers and  families of the children in the experimental group have carried out 

these activities together with the children, for 135 minutes in a week. But only the 

teachers of the children in control group have carried out these activities together 

with the children, for 135 minutes in a week. In this study which lasted 8 weeks, the 

teachers of both the experimental group and control group have taken evaluations 

every week for 27 activities. 

         In analysis of data gotten from the study, Kruskal Wallis Test;  and in 

measuring the meaning of the relation between the groups and Group averages, Ki-

Kare Test is used. 

 

         Findings from the study are listed below:  

 Receptive Language Last Test Point Averages of experimental group are 

substantially higher than the Pretest Point Averages 

 Motor Skills Last Test Point Averages of experimental group are substantially 

higher than the Pretest Point Averages 

 Self Care Skills Last Test Point Averages of experimental group are 

substantially higher than the Pretest Point Averages 

 While the minimum points in  Receptive Language, Motor cognitive and self 

care skills of experimental group are equal, the maximum points are like this;  

Self Care  >  Receptive Language > Motor cognitive 

 Receptive Language Last Test Point Averages of control group are 

substantially higher than the Pretest Point Averages 

 Motor Skills Last Test Point Averages of control group are substantially 

higher than the Pretest Point Averages 

 There is not highly much difference between Self Care Skills Last Test Point 

Averages and Pretest Point Averages of control group.  

 While the minimum points in  Receptive Language, Motor cognitive and self 

care skills of control group are equal, the maximum points are like this;  
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Receptive Language  >  Motor cognitive  > Self Care  

 Receptive Language Last Test Point Averages of experimental group are 

substantially higher than the Last Test Point Averages of control group. 

 Motor Cognitive Skills Last Test Point Averages of experimental group are 

substantially higher than the Last Test Point Averages of control group. 

 There is not highly much difference between Self Care Skills Last Test Point 

Averages of experimental group and Last Test Point Averages of control 

group. 

 Developmental Last Test Age Averages of control group of Denver II 

Developmental Scanning Test are  higher than the Developmental Last Test 

Age Averages of control group. 

 Developmental Last Test Age Averages of experimental group of Denver 

Developmental Scanning Test are  higher than the Developmental Last Test 

Age Averages of experimental group. 

 Developmental Last Test Age Averages of experimental group of Denver II 

Developmental Scanning Test are  higher than the Developmental Last Test 

Age Averages of control group in the fields of  Personal – social, small motor 

, language and  gross motor skills. 

         General finding is; in the education of 0-3 years children with mental 

disabilities, while parents annexed education hastens its development in the fields of  

Receptive Language and Motor Cognitive; it doesn‟t make a highly wanted 

contribution in Self Care Skills. 

 

Key words: Mentally disabled,  Early intervention, Family invovement, Special 

Education 
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1 

BÖLÜM I 

GİRİŞ 

1.1.Problem durumu 

 YaĢamlarının ilk yıllarını genellikle ev ortamlarında geçiren geliĢim geriliği 

gösteren çocukların öğrenmeleri, ailelerinin kendilerine sunduğu öğretici yaĢantıların 

sonucunda olmaktadır. Çocukların geliĢim geriliği olduğunda anne babalar tüm aile 

bireylerini günlük yaĢama katabilmek için birçok normal etkinlikte uyarlama yapmak 

zorunda kalabilmektedirler. Böyle zamanlarda anne babalar çocuklarına adeta birer 

öğretmen olmaktadırlar.(Power&diğerleri,1992‟den aktaran Birkan,2002:100). Erken 

müdahale ve aile katılımının önemi burada ortaya çıkmaktadır. 0-3 yaĢında çocuklar 

çok hızlı bir geliĢim göstermektedir. Engelli çocukların bu dönemde akranları ile 

arasındaki farkın çok açılmaması için daha çok uyarıcı ve eğitime ihtiyaç 

duymaktadır. Bu çocuklar zamanlarının büyük bir bölümünü anne-baba ile geçirdiği 

için anne-baba eğitimi ve çocuğa bu yolla destek verilmesi çok önemlidir. 

Yapılan araĢtırmalardan elde edilen sonuçlar yaĢamın ilk yıllarında bireye 

verilen desteğin kısa vadede bireyin okul baĢarısı ve öğrenimini, daha üst 

basamaklara kadar çıkmasına uzun dönemde ise, eğitim düzeyinin yükselmesini ve 

gelir düzeyinin artmasına, suç iĢleme oranlarının azalmasına baĢka bir deyiĢle bireyin 

sosyo-ekonomik düzeyin yükselmesine ve bunun sonucu olarak da toplumsal 

kalkınmaya katkıda bulunduğunu göstermektedir.(Campbell&Ramey,1994‟den 

aktaran Kartal,2008:8) 

0-3 yaĢ erken özel eğitim ya da erken müdahale olarak değerlendirilir. Erken 

müdahale de her zaman aile katılımını kapsar. Öyleyse erken müdahalenin amacını 

Ģu Ģekilde sıralayabiliriz;   

1. Çocuklar için geliĢimsel becerilerin en iyi Ģekilde kazanılmasını sağlamak  

2. Aileyi karar verme, planlama, değerlendirme ve uygulama düzeyinde 

programa katmak, 

3. Hizmetleri sadece çocuğa değil bütün aileyi iĢin içine katacak Ģekilde 

geliĢtirmek ve planlamak, 

4. Amaçların oluĢturulmasına ve uygulamanın öncelikle aile tarafından 

planlanıp yürütülmesine rehberlik etmek, 

5. Ailelerin çocukları ile ilgili uygun kararları alabilme, çocukları ile etkileĢim 

kurabilme, çocukların geliĢimine katkıda bulunmasını sağlamak, 

6. Uzmanlar için çocuk ve ailenin toplum tarafından kabulünü arttırma erken 

özel eğitim programlarını uygulama ve geliĢtirme, geliĢim geriliği olan 

çocukları, aileleri ve sunulan hizmetleri desteklemek, 

7. Çocuğun ilk 3 yıldaki anlamlı beyin geliĢimini sağlamak, 
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8. Çocukların, özellikle düĢük sosyo-ekonomik düzeydekilerin, kırsal 

kesimdekilerin ve kurum bakımında olanların ihtiyaçlarını karĢılayarak 

tanımla ve değerlendirme için yurt çapındaki local eğitim ajanlarının ve 

servislerin kapasitelerini yükseltmektir. (Bayhan& Slyvia,2009,s.3; 

Birkan&Ġftar,2001; Birkan,2002; Kırcaali-Ġftar,2001)  

 

Ayrıca erken özel eğitimde aile katılımının önemini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

 

1. Öğrenme çocuğun doğal çevresinde oluĢur. Anne-baba becerileri çocuğuna 

doğal ortamında öğrettiğinde öğrenilenlerin doğal ortamlara aktarımı ve 

genellenmesi sorunu olmaz. 

2. Uzmanlar çocuklar ile belli sürelerde çalıĢmaktadır. Oysa çocukların 

zamanlarının çoğu aileleriyle birlikte geçirmektedir. Dolaysıyla aileler evde 

çocukları ile uzmanlardan daha uzun süre verimli bir Ģekilde çalıĢabilirler. Ev 

öğretiminin baĢarısı tamamen anne-babaların katılımına bağlıdır. Uzman 

tarafından haftada birkaç saat çocuğa uygulanan öğretim çocuğun becerileri 

öğrenmesi için yeterli değildir. Bu nedenle ev ziyaretleri arasındaki sürede 

anne-babaların öğretim çalıĢmalarını evde sürdürmeleri istenmektedir. Ev 

öğretimi ancak bu Ģekilde uygulandığında anne babaların etkin katılımı 

sağlanacaktır.  

3. Aileler erken eğitim programına katıldıklarında çocukların geliĢimlerini ve 

gizil güçlerini daha iyi anlayabilirler ve uygun Ģekilde geliĢmeleri için daha 

kolay yardım edebilirler. 

4. Ailelere kendi çocuklarına öğretim yapma becerilerinin öğretimi ailelerin 

yeterliliğini ve kendine güvenlerini arttırır. 

5. Anne- babalar çocukların geliĢimine katkıda bulundukları için duygusal 

olarak rahatlamakta, çocuklarına karĢı daha olumlu duygular 

geliĢtirebilmekte kendilerini daha yeterli hissetmekte ve anne baba çocuk 

etkileĢimi geliĢebilmektedir( Özcan,2004;  Cavkaytar,1999;  Birkan,2002). 

Anlatılan bu nedenler araĢtırmanın yapılması gereksinimini oluĢturmaktadır. 

1.2.AraĢtırmanın amacı 

Bu araĢtırmanın amacı: 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların 

geliĢiminde aile katılımlı eğitimin etkililiğini değerlendirmektir.  

       Bu doğrultuda aĢağıdaki alt amaçlar geliĢtirilmiĢtir; 

 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların alıcı 

dil becerilerini etkilemekte midir? 

 

 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların 

biliĢsel-ince motor becerilerini etkilemekte midir? 
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 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların 

toplumsal-özbakım becerilerini etkilemekte midir? 

 

1.3.Denenceler 

Bu araĢtırmada aĢağıdaki denenceler sınanacaktır. 

1- Deney grubunun alıcı dil son test puan ortalamaları, ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

2- Deney  grubunun motor becerilerinin son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

3- Deney grubunun özbakım becerilerinin son test puan ortalamaları ön test 

puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

4- Kontrol grubunun alıcı dil son test  puan ortalamaları, ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

5- Kontrol  grubunun motor becerilerinin son test puan ortalamaları ön test puan 

ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

6- Kontrol  grubunun özbakım becerilerinin son test puan ortalamaları  ön test 

puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

7- Deney grubunun alıcı dil  son test puan ortalamaları kontrol grubunun son test 

puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

8- Deney grubunun motor biliĢsel  son test puan ortalamaları kontrol grubunun 

son test puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. 

9- Deney grubunun özbakım becerileri  son test puan ortalamaları ile  kontrol 

grubunun son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur.  

 

1.4.AraĢtırmanın Önemi 

          Bu araĢtırmada 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların eğitiminde aile katılımlı 

eğitimin etkisi, Alıcı dil, Motor- biliĢsel ve özbakım becerileri alanlarında 

inceleneceğinden aile katılımlı eğitimin çocuğun bu üç alanına etkisi hakkında bilgi 

elde edilecektir. Ayrıca çalıĢmaya katılan tüm çocuklar özel eğitim alacağından 0-3 

yaĢ grubu özel eğitim yani erken özel eğitimin geliĢmeye katkısı olup olmadığı da 

görülmüĢ olacaktır. Ayrıca aile eğitimin özel eğitimde yaygınlaĢmasında ve ilgili 

kaynakların artmasında da katkı sağlayacaktır. 

          Erken özel eğitim ve aile katılımlı eğitim ile ilgili yapılan araĢtırmalar 

incelendiğinde yapılan çalıĢmaların genellikle özbakım becerilerine yönelik 

odaklanıldığı ve Türkiye‟de zihinsel engelli çocuklarda  0-3 yaĢ grubunda hemen 

hemen hiç araĢtırma olmadığı görülmektedir. Ayrıca yapılan araĢtırmalarda sadece 

öntest ve sontest olmak üzere iki değerlendirmenin yapıldığı bu nedenle çocukların 
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bu arada geçirdikleri değiĢimler gözlemlenemediği görülmektedir. Fakat 

değerlendirmenin her hafta yapılması çocuğun baĢka değiĢimler geçirebileceğinin 

görülmesi açısından önemli olduğu ve daha doğru veriler elde dilmesi bakımından 

alan yazına katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

          Dünyada 1960‟lı yıllardan bu yana uygulanan aile katılımlı eğitimin 

Türkiye‟de de  özellikle özel eğitim veren kurumlarda yaygınlaĢması, özel eğitim 

dalında öğretmen yetiĢtiren fakültelerin bu alana daha çok eğilmeleri konusunu 

amaçlaması bakımından yapılan bu araĢtırma önem arz etmektedir. 

1.5.AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 

 Engelli çocuklar 18 ay öncesinde rehberlik araĢtırma tarafından 

raporlaĢtırılamadıkları için araĢtırmaya katılan çocuklar genellikle 1,5 yaĢ ve 

üzerindeki çocuklar oluĢturmaktadır.  

 

 AraĢtırma verileri çocukların öğretmenleri tarafından toplanacaktır. 

Çocukların yaĢları yabancılarla iletiĢim kurmak için küçüktür. 

AraĢtırmamacıyı kabul edebilmeleri için uzun bir süreye ihtiyaç vardır ve 

çocuklar tepkide geliĢtirebilirler. Çocukların tepkileri dolaysıyla araĢtırmacı 

çocuklar ile birebir çalıĢamayacak, öğretmen aracılığı ile çalıĢma yapılmıĢtır. 

 

 Bilgiler yukarıdaki nedenlerden dolayı öğretmen ve aileler aracılığı ile 

toplanmıĢtır. 

 

1.6.Tanımlar 

          Özel Eğitim: Çoğunluktan farklı ve özel gereksinimli çocuklara sunulan, 

üstün özellikleri olanları yetenekleri doğrultusunda kapasitelerinin en üst düzeyine 

çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüĢmeyi önleyen, engelli bireyi kendine 

yeterli hale getirerek topluma kaynaĢmasını ve bağımsız üretici bireyler olmasını 

destekleyecek beceriler ile donatan eğitimdir (Cavkaytar&Diken,2005). 

           Zihinsel Engel: Zeka bireyin sahip olduğu, beden, sosyal yetenek ve 

fonksiyonlarının bütünleĢerek oluĢturduğu çok yönlü öğrenme, öğrenilenlerden 

yararlanma, uyum sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği, zihinsel engel 

ise, bireyin halihazırdaki bu fonksiyonlarında önemli derecede geriliği ifade eder ( 

Avcı& Ersoy,2000). 

Erken Özel Eğitim: Erken müdahale terimi doğumdan iki yaĢına kadar 

bebeklere hizmet sağlamak olarak tanımlanırsa da erken çocukluk özel eğitiminde 

tanımı da buna girmekte ve 3-5 yaĢlarındaki okulöncesi çocuklara eğitim ve ilgili 

servisleri sağlamaktadır. Erken müdahale eğitim, beslenme, çocuk bakımı, terapilerin 

kapsamlı sistemini ve aile desteğini içermektedir( Bayhan & Slyvia,2009). 
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Aile eğitimi: Çocukların yetiĢtirilmesi, aile iliĢkileri, ailede ve toplumda anne 

babaya düĢen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgi, tutum ve 

becerilerin sistemli biçimde geliĢtirilmesidir ( ÇağdaĢ & ġahin-Seçer,2006). 
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BÖLÜM   II 

ERKEN MÜDAHALE – AĠLE EĞĠTĠMĠ- AĠLE EĞĠTĠMĠ PROGRAMLARI 

VE ZĠHĠNSEL ENGELĠN KAVRAMSALÇERÇEVESĠ VE KONU ĠLE 

ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR 

2.1.ZĠHĠNSEL ENGEL VE ZĠHĠNSEL ENGELLĠLERĠN                          

      SINIFLANDIRILMASI 

Zekâ bireyin sahip olduğu, beden, sosyal yetenek ve fonksiyonlarının 

bütünleĢerek oluĢturduğu çok yönlü öğrenme, öğrenilenlerden yararlanma, uyum 

sağlama ve yeni çözüm yolları bulabilme yeteneği olarak tanımlanır. Zihinsel engel 

ise, bireyin hâlihazırdaki fonksiyonlarında önemli derecede geriliği ifade eder. Bu 

durum zihinsel fonksiyonlarda ortalamadan önemli derecede geride olma ile 

aĢağıdaki uyumsal davranıĢ alanlarından en az iki yada daha fazlasında sürekli olarak 

sınırlılıkla kendini göstermektedir. Uyumsal davranıĢ alanları aĢağıdaki gibidir. 

1. ĠletiĢim, 

2. Özbakım, 

3. Ev yaĢamı, 

4. Sosyal beceriler, 

5. Toplumsal yararlılıklar, 

6. Kendini yönetme, 

7. Sağlık ve güvenlik, 

8. Akademik iĢlevler, 

9. BoĢ zamanları değerlendirme, 

10. ĠĢ yaĢamı,(Avcı&Ersoy,2000). 

2.1.1Zihinsel engellilerin sınıflandırılması 

Biyo-fiziksel ve davranıĢçı yaklaĢımlara dayalı olarak zihinsel engelli 

çocukların tanılanması ve eğitim hizmetlerinin belirlenmesinde iki tür modelden söz 

edilmektedir. 

2.1.1.1Tıbbi sınıflandırma modeli: Tıbbi verilerin ve psikometrik ölçümlerin esas 

alındığı tanılama modelidir. Bu modele göre tanılamada zedelenmeye yol açan 

nedenler, oluĢ zamanı, etkilendiği yer ve derecesi ile nasıl bir geliĢme göstereceğine 

iliĢkin veriler üzerinde yoğunlaĢmaktadır( Gürsel,1993) 
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2.1.1.2. Eğitsel sınıflandırma modeli: 

Eğitsel sınıflandırma modeli yetersizliğin eğitim süreçlerini etkilemesi ve 

çocuğun biliĢsel, duyuĢsal ve eğitsel performans düzeylerine iliĢkin bilgilerin 

toplanmasını gerektirir. 

Ülkemizde zihinsel engelliğin tanımına baktığımız zaman, 2000 yılında 

yayımlanan ve 2004 yılında yeniden gözden geçirilen Özel Eğitim Hizmetleri 

Yönetmeliğinde zihinsel engellilik dört grupta sınıflandırılmıĢtır. 

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik: Bireyin eğitim dönemi içinde sınırlı 

seviyede destek eğitim hizmetleri ve özel düzenlemelere ihtiyacı olma durumu, ( 

zeka bölümü 51-70 arasındadır) 

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik: Bireyin temel akademik, günlük yaĢam ve 

iĢ becerilerinin kazanılmasında yoğun özel eğitim ihtiyacı olması durumu(zeka 

bölümü 36-50 arasındadır), 

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik: Bireyin özbakım becerilerinin öğretimi de 

dahil olmak üzere yaĢam boyu süren, yaĢamın her alanında tutarlı ve daha yoğun 

özel eğitim ve destek hizmet ihtiyacı olma durumu ( zeka bölümü 21-35 arasındadır), 

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik: Bireyin zihinsel yetersizliği yanında 

baĢka yetersizlikleri bulunması nedeni ile özbakım, günlük yaĢam ve temel akademik 

becerilere sahip olmamasından dolayı yaĢamı boyunca bakım ve gözetim ihtiyacı 

olması durumunu belirtmektedir (zeka bölümü 20 ve altındadır) (Cavkaytar&Diken).  

2.2.Erken Müdahale-Aile Eğitimi 

Erken müdahale sıfır-altı yaĢ arasında geliĢim geriliği olan yada risk altında 

bulunan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitim hizmetleridir. GeliĢim geriliği 

gösteren çocukların tüm gizil güçlerine ulaĢmaları için eğitimlerinin olabildiğince 

erken baĢlaması gerekmektedir.( Birkan,2002). 

Erken müdahale yalnızca geliĢime yönelik gelecekte karĢılaĢılacak 

problemlerin önlenmesi değil aynı zamanda çocuğa kötü muamele edilmesini, 

duygusal ve davranıĢlarla ilgili problemleri, uyuĢturucu madde kullanımını suça 

yönelik davranıĢları engellemeyi, bunların yanı sıra bir çocuğun sağlıklı geliĢimi için 

gerekli olan bütün Ģartların sağlanmasını amaçlamaktır.( Kartal, 2008). 

Erken müdahale çocuğun doğumdan itibaren ilk üç yıl içerisinde özel 

durumuna uygun ihtiyaçlarını karĢılamayı sağlayan bir destek hizmettir. Erken 

müdahale, biyolojik ve çevresel olumsuzlukların etkisinin ortadan 

kaldırılabileceğinin ve çocuklara çok daha olumlu bir geliĢme olanağının 

sunulabileceğinin bir ispatıdır( Yıldırım Doğru& Saltalı, 2009). 
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Erken müdahale terimi doğumdan iki yaĢına kadar bebeklere hizmet 

sağlamak olarak tanımlanırsa da erken çocukluk özel eğitiminde tanımı da buna 

girmekte ve 3-5 yaĢlarındaki okulöncesi çocuklara eğitim ve ilgili servisleri 

sağlamaktadır. Erken müdahale eğitim, beslenme, çocuk bakımı, terapilerin kapsamlı 

sistemini ve aile desteğini içermektedir( Bayhan & Slyvia,2009, s. 1) 

Erken çocukluk özel eğitimi sıfır-altı yaĢ arasındaki geliĢim geriliği olan yada 

risk taĢıyan çocuklar ile ailelerine sağlanan eğitimdir. Bu eğitim hizmetleri geliĢimsel 

risk taĢıyan ya da geliĢim geriliği olan bebek ve çocukların geliĢimlerini desteklemek 

yaĢıtları ile aralarındaki farkı azaltmak geliĢimlerini en iyi Ģekilde ve kolaylaĢtırarak 

sağlamak amacıyla verilmektedir( Sazak-Pınar,2006) 

2.3. Erken Özel Eğitimin Amacı 

 Çocuklar için geliĢimsel becerilerin en iyi Ģekilde kazanılmasını sağlamak  

 Aileyi karar verme, planlama, değerlendirme ve uygulama düzeyinde 

programa katmak 

 Hizmetleri sadece çocuğa değil bütün aileyi iĢin içine katacak Ģekilde 

geliĢtirmek ve planlamak 

 Amaçların oluĢturulmasına ve uygulamanın öncelikle aile tarafından 

planlanıp yürütülmesine rehberlik etmek  

 Ailelerin çocukları ile ilgili uygun kararları alabilme, çocukları ile etkileĢim 

kurabilme, çocukların geliĢimine katkıda bulunmasını sağlamak 

 Uzmanlar için çocuk ve ailenin toplum tarafından kabulünü arttırma erken 

özel eğitim programlarını uygulama ve geliĢtirme, geliĢim geriliği olan 

çocukları, aileleri ve sunulan hizmetleri desteklemek, 

 Çocuğun ilk 3 yıldaki anlamlı beyin geliĢimini sağlamak, 

 Çocukların, özellikle düĢük sosyo-ekonomik düzeydekilerin, kırsal 

kesimdekilerin ve kurum bakımında olanların ihtiyaçlarını karĢılayarak 

tanımla ve değerlendirme için yurt çapındaki local eğitim ajanlarının ve 

servislerin kapasitelerini yükseltmektir. (Bayhan& Slyvia,2009,s.3; 

Birkan&Ġftar,2001; Birkan,2002; Kırcaali-Ġftar,2001)  

 

 

2.4. Erken Çocukluk Özel Eğitiminin Türkiye Ve Dünyada’ki GeliĢimi 

Birçok Avrupa ülkesinde erken özel eğitim hizmetlerinin 1960‟lı yıllarda II. 

Dünya savaĢının ardından ekonominin düzelmesi sonucu baĢladığı görülmektedir. 

Ġsveç‟te 1952 yılında hemĢirelerin geliĢim geriliği olan çocukların ailelerini ziyareti 

ile baĢlayan erken özel eğitim hizmetleri 1981 yılında “Ġsveç ulusal sağlık ve refah 

ilanı sonucunda önleme programı ile daha da yaygınlaĢtırılmıĢtır( Sazak-Pınar, 

2006).  



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

9 

Amerika birleĢik devletlerinde geliĢim geriliği olan çocukların erken eğitimi 

ile ilgili yasal düzenleme giriĢimleri 1965 yılında baĢlamıĢ;1968 yılında ise bu 

düzenlemeler yasallaĢmıĢtır. YasallaĢan bu düzenlemeler, erken çocukluk 

dönemindeki geliĢim geriliği olan çocuklar için eğitim programları geliĢtirme 

değerlendirme ve programları uygulama ile ilgili hükümler içermiĢtir(Kıcaali-

Ġftar&Birkan,2001). ABD‟de 1983 yılında yasa çıkarılmıĢ. Bu yasa geliĢim geriliği 

olan bütün çocukların doğumlarından itibaren erken çocukluk dönemlerinde 

eğitilmeleri ile ilgili hizmetlerin planlanması ve uygulanmasına yönelik 

düzenlemeler getirmiĢtir. 1986 yılında çıkan baĢka bir yasa ile erken özel eğitimi iki 

temel bölüme ayrılmıĢ, bunlardan birincisi doğumdan iki yaĢına kadar olan erken 

çocukluk dönemindeki erken özel eğitim düzenlemeleri ile ilgili yasadır. Ġkincisi ise 

üç-beĢ yaĢ arası geliĢim geriliği olan çocukların okulöncesi eğitimleri ile ilgili 

bölümdür(Birkan,2001). 

Ġngiltere‟de 18. Yüzyılın sonlarında yardımsever kiĢi ve kuruluĢların çabaları 

ile baĢlayan erken çocukluk bakım ve hizmetleri 1870‟ de Eğitim yasasının kabulü 

ile zorunlu hale getirilmiĢ,1911 yılında yoksul ve engelli öğrenciler için okulların 

açılması 1960‟dan sonra II. Dünya savaĢının sona ermesi ile erken eğitim hizmetleri 

yoğunlaĢmıĢtır. Finlandiya‟da ise erken çocukluk hizmetlerinin 1965 yılında anne-

çocuk kursları ile baĢladığı görülmektedir. Yeni Zelanda‟da eve dayalı erken 

çocukluk hizmetleri 1980‟li yılların baĢlangıcından itibaren sunulmaktadır(Sazak-

Pınar,2006). 

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1980‟li yıllara kadar Türkiye‟de geliĢim geriliği 

olan çocukların erken eğitimlerine olanak veren herhangi bir yasal düzenleme yoktur. 

Ġlk olarak 1987 yılında geliĢim geriliği olan çocukların erken eğitimlerine yönelik 

bazı yasal düzenlemeler yapılmıĢtır. 1990‟lı yıllara gelindiğinde ise, büyük ölçüde 

sivil toplum örgütlerinin giriĢimiyle geliĢim geriliği olan ya da bu riski taĢıyan 

çocukların erken çocukluk döneminde eğitimlerine imkan veren eğitim eğitime 

yönelik programlar uygulanmaya baĢlanmıĢtır(Kırcaali-Ġftar&Birkan,2001). 18 Ocak 

2000 tarihli ve mükerrer 23937 sayılı resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde erken özel eğitim 

hizmetleri ile ilgili daha ayrıntılı düzenlemeler yapılmıĢtır( Birkan,2001).  

31.05.2006 tarih ve 26184 nolu resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile yeni bir 

düzenleme yapılmıĢ 14.03.2009 tarihinde ve 31.07.2009 tarihinde iki ayrı değiĢiklik 

yapılmıĢtır( Özel Eğitim Daire BaĢkanlığı 2010)  
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2.5. Erken Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ġekilleri 

2.5.1 Uzman merkezli: 

Ailenin gereksinimlerini ailenin görüĢ açısıyla ancak uzman tarafından 

belirlenir. Ailenin daha iĢlevsel bir uygulama için uzman yardımına gereksinimi 

vardır. Aile yeterli görülmediğinde uygulama uzman tarafından yapılır( Birkan,2002) 

2.5.2 Aile merkezli:  

Aile gereksinimlerini kendi belirler ve karĢılama yollarını kendisi oluĢturur.  

Kaynak sağlama ve hizmet sunma tamamen ailenin gereksinimlerine ve isteklerine 

göre belirlenir. Uzman sadece danıĢman konumundadır. Uzman ailenin planlama ve 

uygulama becerilerini maksimum düzeyde kullanmasına yardım etmek için devreye 

girer ve aileyi teĢvik eder. 

2.5.3 Aile güdümlü: 

Aile uzmanın yaptığı uygulamaları kısmen yapmaya baĢlar. Uzman ailenin 

yararına olabileceğini düĢündüğü uygulamaları belirler. Aile çok düĢük düzeyde de 

olsa kendi problemini çözebilecek düzeyde olduğundan, sadece uzmanın kontrolü 

altında uygulama yapar( Birkan,2002). 

2.5.4Aile odaklı 

Programın tüm öğeleri ailenin gereksinimleri ve istekleri doğrultusunda 

Ģekillenir, ve aile tarafından uygulanır( Kırcaali-Ġftar,2004).Ailenin neye gereksinimi 

olduğu daha iĢlevsel bir uygulama ile aile ve uzmanın iĢbirliği ile belirlenir. Aile 

daha ön plandadır. Ancak gereksinim duyduğunda uzmanın öneri ve rehberliğine 

baĢvurulur. Aile mümkün olduğunca önceden uzman tarafından belirlenen 

gereksinimleri karĢılamaya yönelik programı kullanmaya teĢvik eder( Birkan,2002). 

Aile merkezli müdahale üç değer etrafında kavramsallaĢtırılır.  

1. Aile yoksunlularından ziyade ailenin kuvvetli yanlarını vurgulamak, 

2. Belirlenen kaynaklar üzerinde ailenin seçim ve kontrolünü arttırmak, 

3. Aileler ve profesyoneller arasında iĢbirliği iliĢkisini arttırmak( Bayhan& 

Slyvian,2009,s. 10). 

2.6. Erken Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama Modelleri 

Erken özel eğitim hizmetleri uzmanın aileyi evinde ziyaret etmesiyle tümüyle 

evde, zaman zaman uzmanın eve, zaman zamanda ailenin kuruma gelmesiyle evde 

ve kurumda ve ailenin kuruma gitmesiyle kurumda olmak üzere üç Ģekilde 

sunulmaktadır(Özcan,2010). 
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2.6.1 Ev merkezli erken özel eğitim sunma modeli 

Eve dayalı aile eğitimi programları erken çocukluk döneminde olan, 

okulöncesi döneminde olup bir okulöncesi kurumuna devam etmeyen yada 

yetersizlikten ağır derecede etkilendiği için eğitim kurumuna devam edemeyen 

çocukların ebeveynlerine yönelik olarak uygulanmaktadır( Yücel, 2006).  

Ev merkezli eğitim doğrudan çocuğa sunulan bir eğitim değildir. Çocuğun 

tüm geliĢimine katkıda bulunan ev ortamını hazırlayan kiĢilere yönelik olan bu 

eğitim anne baba ve bakıcı iletiĢimini sağlamaktadır(Aral&Kandır&Can-

YaĢar,2002). 

Eve dayalı erken özel eğitim hizmetlerindeki en önemli amaç çocukları 

eğitiminde aile katılımını arttırmaktır. Eve dayalı uygulamalar ailenin 

gereksinimlerini kendi ortamında belirlemek aile ile birlikte planlama yapmak, 

çocuğun gereksinimlerini kendi ortamında karĢılamak, aileye bilgi ve eğitim 

sağlamak için ideal ortamlardır( Birkan,2002). 

Evde uygulanmak üzere düzenlenen aile eğitimi programlarının avantajları 

Ģunlardır: 

1- Öğrenme çocuğun doğal çevresinde oluĢur. Anne-baba becerileri çocuğuna 

doğal ortamında öğrettiğinde öğrenilenlerin doğal ortamlara aktarımı ve 

genellenmesi sorunu olmaz. 

2- Uzmanlar çocuklar ile belli sürelerde çalıĢmaktadır. Oysa çocukların 

zamanlarının çoğu aileleriyle birlikte geçirmektedir. Dolaysıyla aileler evde 

çocukları ile uzmanlardan daha uzun süre verimli bir Ģekilde çalıĢabilirler. Ev 

öğretiminin baĢarısı tamamen anne-babaların katılımına bağlıdır. Uzman 

tarafından haftada birkaç saat çocuğa uygulanan öğretim çocuğun becerileri 

öğrenmesi için yeterli değildir. Bu nedenle ev ziyaretleri arasındaki sürede 

anne-babaların öğretim çalıĢmalarını evde sürdürmeleri istenmektedir. Ev 

öğretimi ancak bu Ģekilde uygulandığında anne babaların etkin katılımı 

sağlanacaktır.  

3- Aileler erken eğitim programına katıldıklarında çocukların geliĢimlerini ve 

gizil güçlerini daha iyi anlayabilirler ve uygun Ģekilde geliĢmeleri için daha 

kolay yardım edebilirler. 

4- Ailelere kendi çocuklarına öğretim yapma becerilerinin öğretimi ailelerin 

yeterliliğini ve kendine güvenlerini arttırır. 

5- Anne- babalar çocukların geliĢimine katkıda bulundukları için duygusal 

olarak rahatlamakta, çocuklarına karĢı daha olumlu duygular 

geliĢtirebilmekte kendilerini daha yeterli hissetmekte ve anne baba çocuk 

etkileĢimi geliĢebilmektedir( Özcan,2004;  Cavkaytar,1999;  Birkan,2002). 
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Ev ziyaretleri 4 aĢamada toplanmaktadır: 

 SelamlaĢma: Uygulamacı bu aĢama boyunca aile bireyleri ile dostça bir 

iliĢki kurar. Aile bireyleri ile selamlaĢmalar kısa sürer.  

 Amaçları belirleme: Ġlk ev ziyaretinden önce bir ziyaret yapılarak ortak 

amaçlar belirlenir. Önceden belirlenen amaçlarla ev ortamındaki duruma 

göre zaman zaman uyarlamalar yapılabilir.  

 Uygulama: Ev ziyaretinde çoğu zaman etkinlik uygulamaları ile geçer. 

Bu aĢamada uzman ailenin performansını gözler ve bunun üzerinde 

tartıĢır. 

 ÇalıĢmayı bitirme: Son aĢama yapılan çalıĢmaları özetleyerek görüĢ 

birliğine varılmasıdır( Birkan, 2001). 

 

 

2.6.2 Kurum merkezli erken özel eğitim sunma modeli programları 

Okul merkezli aile eğitim programlarının temel amacı ana-babaların çocuk 

geliĢimi konusundaki bilgilerini arttırmak, becerilerinin geliĢtirmek, çocukları için 

uyarı sağlayacak etkinlikleri düzenlemek ve geliĢim sürecindeki oynadıkları rolün 

önemini anlamalarına yardımcı olmaktır(Yücel,2006). Kuruma dayalı erken özel 

eğitim sunma modelinde öğretim etkinlikleri özel eğitim hizmeti veren bir kurumda 

yapılır. Uygulamacılar ev ziyaretleri yapmadan bütün çalıĢmalarını kurumda 

sürdürürler( Birkan,2002).  

 

2.6.3 Ev ve kurum merkezli erken özel eğitim sunma modeli 

Ev ve kuruma dayalı aile eğitim programları bir eğitim kurumuna devam eden 

çocukların okulda kazandıkları becerilerin ev ortamı ve yakın çevrede sürdürülmesi 

ve genellenmesini ya da kurumda üzerinde durulmayan becerilerin kazandırılmasını 

amaçlayan programlardır(Yücel,2006). 

2.7. Özel Eğitimde  Yaygın   Olarak   Kullanılan   Erken Müdahale -Aile Eğitimi 

Programları Ve YaklaĢımları 

2.7.1 Peech: (Engelli Çocukların Erken Eğitim Programı) 

Peech projesi 1980-1981 tamamlananmıĢ Teksas Ģehirlerinde uygulanmıĢtır. Proje 

ortadan Ģiddetli düzeye kadar olan çocukları olan ebeveynlerin bireyselleĢtirilmiĢ ev 

programlarını ev ortamında sürdürmeleri için eğitim verecek öğretmenleri eğitmeyi 

hedeflemiĢtir( Cadman Lois,1980). 

 Model programın amacı aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir: 
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1. Kırsal bir bölgede yaĢayan yaĢları altı ay ile altı yaĢ arasında değiĢen engelli 

çocukları eğitmek için bir model program geliĢtirmek, 

2. Ebeveynleri engelli çocukların profesyonel eğitimcileri olarak eğitmek, 

3. Sertifikalı öğretmenlerin eğitimi altında, profesyonel eğitimcileri engelli 

çocukların ev öğretmenleri olarak kullanmak,  

4. Proje personelinin ve projeye katılan engelli çocukların ebeveynlerin hizmet 

öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlamak, 

5. Projenin demantrasyonunu, yayımını, koordinasyonunun, replikasyonunu ve 

değerlendirilmesini sağlamak ( Comp&Diğerleri,1980). 

 

 TABLO-1 Sosyal Yardım Peech Model Programı Gözlem Ölçeği 

                                                    

EK B 

 

PROGRAM BĠLEġENĠ  GÖZLEM KRĠTERLERĠ 

BELĠRLEME VE YERLEġTĠRME 

1.Çocukları tespit etme ve program 

hizmetleri için elveriĢliliği belirleme 

prosedürleri  

4.ElveriĢli çocukları saptama ve eleme 

prosedürü devrededir ve yazılı programa 

alınma kriterleri açıktır.  YerleĢtirme, en 

azından bir amacın,   güvenilir bir testin ve 

birçok disiplinden gelen personel 

oluĢturmanın sonuçlarına dayanmaktadır. 

Çocuğu, topluluk içindeki en uygun eğitim 

ortamına yerleĢtirmek için prosedürler 

mevcuttur.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1.  Çocukları belirlemek için hiçbir sistematik 

süreç yoktur veya herhangi bir programa giriĢ 

için  hiç bir açık kriter yoktur.  

DEĞERLENDĠRME- BĠÇĠMSEL OLMAYAN (GAYRI RESMĠ) 

2. Öğretmenlerin, çocuğun beceri alanlarının 

her birini belirlemek için prosedürler 

mevcuttur: motor, sosyal, kendi baĢına iĢ 

yapma, dil ve biliĢsel  

4. Çocuğun,  motor, dil,  sosyal, kendi baĢına 

iĢ yapma, ve biliĢsel güçlerinin ve 

ihtiyaçlarının bireysel değerlendirilmesi, 

bireysel programlama için baz olan uygun ve 

objektif bir geliĢimsel sıralı eğitim 

aracılığıyla yapılır.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Her bir çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin 

belirlenmesinde, hiç bir değerlendirme 

prosedürü izlenmez.  
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IEP'ler  

3. Ebeveynlerin, çocuğun eğitim programı 

için hedefler belirleme sürecine katılmaları 

amacıyla prosedürler mevcuttur.  

4. Her bir çocuğun ebeveyni, aile kaygılarını 

tartıĢmak, değerlendirme sonuçlarına iliĢkin 

bilgi almak ve çocuğun eğitim hedeflerini 

planlamalarına aktif olarak katılmak için,  ilk 

olarak öğretmenle karĢılaĢır.  Çocuğun 

ilerlemesine iliĢkin bilgileri karĢılıklı olarak 

değiĢtirmek ve çocuk için yeni hedefler ve 

amaçlar belirlemek amacıyla, iki veya daha 

fazla ek öğretmen/ebeveyn danıĢması olur.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Ebeveynler çocuğun IEP'sini geliĢtirmeye 

katkı yapmazlar.  

 

 

 

 

 

IEP'ler  

4. Sınıf değerlendirmesine, ebeveyn 

kaygılarına ve biçimsel değerlendirmelerden 

elde edilen sonuçlara dayanan uygun 

bireyselleĢtirilmiĢ hedefler belirleme 

prosedürleri  

4. Her bir çocuk için, tüm güçlü yanlar ve 

ihtiyaçlar alanındaki öncelikleri belirlenmiĢ 

hedefleri, öğretim stratejilerini ve 

değerlendirme kriterlerini içeren yazılı bir 

plan mevcuttur.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Hedefler,  öğretim stratejileri ve 

değerlendirme kriterleri belirlenmemiĢtir.   

GÜNLÜK DERS PLANLAMASI 

5. Dersler aracılığıyla öğretimle ilgili 

programı planlamak ve uygulamaya koymak 

için prosedürler mevcuttur.   

4. Günlük ders planları, çocuğun en büyük 

dört veya daha fazla eğitim ihtiyacında 

yazılıdır. Her bir plan, her bir çocuğun 

ihtiyaçlarına, yeteneklerine ve ilgilerine göre, 

davranıĢsal bir amacı,  sıralı etkinlikleri,  

spesifik değerlendirmeyi ve bireyselleĢmeyi 

belirtir. Ders etkinlikleri oyun yönelimli olup, 

aktif katılımı özendirirler ve uygun 

olduğunda çok duyulu bir yaklaĢımdan 

yararlanırlar.  

3. (Çoğunlukla) 

2. (Kısmen) 

1.Ders planları yazılı değildir veya 

uygulamaya konulmaz  
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DERS PLANLAMA  

6. Ebeveyn eğitimi oturumlarında, öğretimle 

ilgili programın planlanması ve uygulamaya 

konulması için prosedürler mevcuttur.  

4. Ebeveyn eğitimi oturumu için çocuğun 

eğitim ihtiyaçlarını kapsayacak haftalık 

planlar yapılır.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Hiç bir ebeveyn programı planlanmaz.  

DERS SUNUMU 

7. Yazılı derslerin etkin bir Ģekilde sunulması 

için prosedürler ve teknikler  

4. Yazılı ders planları izlenir. Dersler 

uygulamaya konulduğu zaman, öğretmenler, 

(a) açık talimatlar verirler; (b) çocukların 

beklentilerini gerektiği gibi ayarlarlar; (c) 

çocukları olumlu bir Ģekilde pekiĢtirirler; (d) 

çocuklara olumlu düzeltici geri bildirim 

verirler; (e) çok isteklidirler; (f) görevi 

gösterirler veya çocuğu görevi göstermeye 

yöneltirler ve (g)  ipuçları ve hatırlatmalar 

kullanırlar. 

 3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Yazılı ders planları izlenmez. Etkin sunum 

tekniklerinden faydalanılmaz.   

PROGRAMLAMA  

8. Personel, bireyselleĢtirilmiĢ programın tüm 

gruplar ve bire bir etkinlikler aracılığıyla 

etkin bir Ģekilde uygulanabilmesi amacıyla,  

günlük programı planlar.  

4. Bireysel ve/veya küçük grup dersleri için 

%50 veya daha fazla zaman ayıran yazılı 

günlük program uygulamaya konulur. 

Personelin günlük dersleri geliĢtirmesi, 

öğretimle ilgili materyalleri hazırlaması ve 

çocuk programlarını değerlendirmesi için 

günlük zaman programlanır.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1.Günlük program, küçük grup veya bire bir 

dersler, materyal hazırlaması veya çocuğun 

ilerlemesinin değerlendirilmesi için zaman 

vermez.  

SINIF DÜZENLEMESĠ  

9. Eğitim programının etkin bir Ģekilde 

uygulanmasını kolaylaĢtıran sınıf ortamını 

organize etme prosedürleri  

4. Sınıf ortamı aĢağıdaki düĢüncelere göre 

organize edilir: Ortamın sınırlarının ve 

amacının açık olması gerekir; yollar iyi 

tanımlanır; tüm alalar öğretmenler tarafından 

kolaylıkla gözetim alında tutulabilir;  

çocukların gürültüden rahatsız olmamaları 

için    uygun alanların birbirine yakın olması 
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amacıyla  boĢluk alan planlanır. 

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Sınıf düzenlemesi, aĢağıdaki faktörlerin 

göz önüne alınmasını yansıtmaz.  

 

EBEVEYN EĞĠTĠMĠ 

10.Belirtilen programlı ihtiyaçlarla bağlantılı 

Ģekilde, ebeveynlerin çocuklarıyla 

çalıĢmalarını sağlamak için eğitim 

programları mevcuttur.  

4. Ya haftalık ev ziyaretleriyle ya da okulun 

haftalık oturumunun ebeveynler tarafından 

uzatılması suretiyle,  açık bir Ģekilde 

tanımlanmıĢ ebeveyn eğitim programı 

sağlanır. Bu oturum, öğretmenin,  her bir 

etkinlik için, ebeveyn ve çocuğun devam 

etmesi gerektiğini göstermesini gerektirir. 

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Hiç bir ebeveyn eğitim programı verilmez.  

 EBEVEYNLERĠN KAYIT TUTMASI  

11.Ebeveynlerin çocuklara sunmakta 

oldukları etkinlikleri planlama yeteneklerini 

gösteren prosedürler mevcuttur.  

4.Ebeveynler, hafta boyunca öğrenim 

etkinliklerini yaparlarken, çocuklarının 

programını aktif bir Ģekilde planlarlar.  

Dosyalama sistemi tutulur ve gelecekteki 

programlamaya yardımcı olmak için, 

çocuğun programı haftalık olarak kaydedilir.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Faaliyetlerle ilgili hiç bir kayıt yoktur veya 

her bir ebeveyn veya çocuğun programının 

düzenli bir incelemesi yoktur. 

DAVRANIġ YÖNETĠMĠ 

12.Olumlu etkili bir çevre yaratan ve uygun 

davranıĢ yönetimi teknikleri içeren 

prosedürler  

4.Öğretmenler çocuklarla etkileĢimde olumlu 

bir yaklaĢım sürdürürler ve her bir çocuğun 

ihtiyaçlarına ve etkilerine karĢı 

sorumludurlar.  Açık bir Ģekilde sınıf 

kurallarını belirleme, çocuklar için uygun 

davranıĢı belirleme ve beklentilerle tutarlı 

olma gibi, uygun davranıĢı teĢvik eden çevre 

belirlenir.  Öğretmenler,  aĢağıdaki davranıĢ 

yönetimi tekniklerini uygun olarak 

kullanırlar: görmezden gelme, olumlu 

düzeltme,  fiziksel yeniden yönlendirme, 

yakın durumdan uzaklaĢtırma ve ara verme  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 
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1. Olumlu etkili bir sınıf ortamı mevcut 

değildir.  Uygun davranıĢ tekniklerinden 

yararlanılmaz. Öğretmenler,  olumsuz bir geri 

bildirim verebilirler, cezalandırmaya 

dayanabilirler, tehditler kullanabilirler, ses 

düzeylerini yükseltebilirler ve kontrol 

davranıĢına yönelik giriĢimlerdeki kuralları 

sık sık değiĢtirebilirler.  

PARA PROFESYONELLER OLARAK EBEVEYNLER  

13. Ebeveynlerin ev ortamlarında, günlük 

bazda, kendi çocuklarıyla çalıĢmakta 

oldukları prosedürler mevcuttur.  

4. Ebeveynlerin bireysel ihtiyaçlarını ve 

onların çocuklarıyla yaptıkları etkinlikleri 

değerlendirmek için bir prosedür kullanılır. 

Haftalık hedeflere ulaĢmak için alternatif 

stratejiler ve hedefler uygulamaya 

konulmuĢtur.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. Kendi çocuklarıyla çalıĢacak ebeveynleri 

eğitmek için hiç bir prosedür mevcut değildir.   

DUYARLILIK EĞĠTĠMĠ  

14. Küçük çocuklar için program 

geliĢtirmede iĢ analizinin kullanıldığı 

prosedürler mevcuttur.  

4. Bireysel programlar davranıĢ değiĢikliği 

yapma tekniklerini içerirler.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1. ĠĢ analizleri kullanılmaz.  

DĠL PROGRAMLAMA 

15. Program kapsamında, dili geniĢletmek ve 

özendirmek için prosedürler mevcuttur.  

4.Öğretmenler, çocukların kendi istek ve 

ihtiyaçlarını sözcüklere dökmelerini 

beklemek suretiyle dili ve paralel konuĢma, 

soru -cevap -soru ve açık uçlu sorular 

oluĢturma gibi ve dili uyaracak tekniklerin 

kullanımını özendirirler. Küçük gruplar 

sırasında öğrenilen dil kavramları, gün 

boyunca pekiĢtirilir. Öğretmenler, becerileri/ 

kavramları pekiĢtirecek dil ve prosedürler 

aracılığıyla,  çocuğun IEP üzerinde çalıĢtığını 

izlerler.  

3. (Çoğunlukla) 

2.  (Kısmen) 

1.Dili geniĢletme ve teĢvik etme 

olmamaktadır.  

AKRAN MODELLEME 

16. Diğer çocuklara karĢı istenilen davranıĢ 

modelini göstermek için  bir çocuğun güçlü 

4.Çocukların beceri ve davranıĢları 

değerlendirilen güçler ve ihtiyaçlarla 
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yanlarını sistematik olarak kullanan  

prosedürler mevcuttur.   

eĢleĢtirilir. Öğretim etkinlikleriyle ilgili 

gruplamalar bu eĢleĢtirmeyi esas alır. 

Çocukları modeller olarak kullanmak için 

stratejiler teknikler  on dan sonra yazılır ve 

uygulamaya konulur.  

3. (Çoğunlukla) 

2. (Kısmen) 

1. Model olarak çocukları kullanmanın hiç bir 

yararı yoktur.  

KENDĠ BAġINA Ġġ YAPMA PROGRAMLAMASI 

17. Kendi baĢına iĢ yapma becerilerini 

artırmak ve özendirmek için prosedürler 

mevcuttur.  

4. Öğretmenler, el yıkama, elleri kurutma,  

giyinme, tuvalet ihtiyacını giderme gibi 

kendine bakma becerilerini geliĢtirmek 

suretiyle, onlara kiĢisel olarak destek olacak 

olan becerileri geliĢtirmek suretiyle, 

çocukların becerilerini geliĢtirmelerini 

bekleyerek, kendi baĢına iĢ yapma 

becerilerinin geliĢmesini özendirirler.  

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Kendi baĢına iĢ yapma becerilerini 

artırmak ve özendirmek için prosedürler 

ortaya çıkmaz. 

MOTOR BECERĠLERĠN PROGRAMLANMASI 

18. Gün boyunca motor becerileri artırmak 

ve özendirmek için prosedürler mevcuttur.   

4. Öğretmenler, bu becerileri müfredata 

entegre etmek suretiyle motor becerilerin  - 

kaba motor ve ince motor - geliĢimini 

özendirirler.  

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Motor becerileri artırmak ve özendirmek 

için prosedürler mevcut değildir.  

SOSYAL BECERĠLERĠN PROGRAMLANMASI  

19. Çocuğun programında, sosyal becerileri 4. Öğretmenler,  çocukların sınıf içinde 

sosyalleĢmelerini ve ebeveynlerin bu 
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geliĢtirmek için prosedürler mevcuttur.  becerileri  (etkileĢim, birlikte oyun oynama, 

sıraya girme) geliĢtirmelerini bekleyerek 

sosyal etkileĢimi teĢvik ederler.   Bu 

beceriler,  küçük gruplarda da pekiĢtirilir.  

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Sosyal becerileri artırmak ve özendirmek 

için prosedürler mevcut değildir.  

MÜFREDAT GELĠġTĠRME  

20. Çocukların programlı ihtiyaçları için 

model olarak mevcut müfredat 

kaynaklarından yararlanmak için prosedürler 

mevcuttur.   

4. Öğretmenler, çocukların programlı 

ihtiyaçlarını artırmak için müfredat 

materyallerinden (geliĢimle ilgili çeklistler,  

davranıĢla ilgili model,  dil geliĢim kitleri ve 

öğretmen yapımı materyaller) yararlanırlar.   

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Müfredat programından yararlanmak için 

hiçbir prosedür mevcut değildir.  

EBEVEYN HAKLARI  

21. Gerekli iĢlem prosedürlerinin ana hatları 

belirlenir ve program personeli tarafından 

izlenir.  

4. Personelin ilgili ebeveyn haklarını 

izlemesi prosedürünün ana hatları belirlenir. 

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Ebeveyn haklarıyla ilgili gerekli iĢlem 

için hiçbir prosedür yoktur.  

TAKIM ÇALIġMASI  

22. Her bir çocuğun eğitim programlarını 

geliĢtirmek ve uygulamaya koymak için 

çeĢitli disiplinlerden gelen ekip yaklaĢımını 

özendiren prosedürler mevcuttur.   

4. Tüm çocukların ilerlemelerini gözden 

geçirmek amacıyla,  en azından yılda dört 

kez toplantılar, danıĢmalar ve/veya 

personelle bir araya gelmeler olur.    
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3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Bir kiĢi, diğer üye personelden girdi 

olmaksızın çocuğun eğitim programıyla 

ilgili karar alır.  

PERSONEL GELĠġTĠRME  

23. PEECH Sosyal Yardım tarafından 

sağlanmakta olan teknik desteğin ötesinde 

personel geliĢtirmeyi sürdürmeyi planlayan 

prosedürler    

4.Her bir üye personel bireysel üye 

personelin ihtiyaçlarını esas alan üç veya 

dört eğitim faaliyetine katılır.  

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1.Hiçbir personel geliĢtirme programı 

mevcut değildir.  

ÇOCUKLARIN KAYITLARI 

24. Her bir çocuğun tüm öğrenim 

alanlarında ilerlemesini objektif olarak 

belgelemek ve gözden geçirmek için 

prosedürler  

4. Dersler ve kriter etkinliğinin sunumuyla 

belirlenmiĢ olarak onun davranıĢ 

amaçlarının baĢarılması sırasında, çocuğun 

performansıyla ilgili günlük kayıt tutulur. 

Çocuğun öncelikli hedeflerin baĢarılmasına 

yönelik ilerlemesini haftalık olarak 

belirlemek için davranıĢsal amaçlar gözden 

geçirilir. Çocuğun performansıyla ilgili daha 

fazla bilgi sağlamak için küçük olaylarla 

ilgili kayıtlar tutulur.  

3. (Çoğunlukla)  

2. (Kısmen) 

1. Amaçlar ve her bir çocuğun ilerlemesinin 

düzenli gözden geçirilmesiyle ilgili hiçbir 

kayıt yoktur.  

PROGRAM DEĞELENDĠRME  

25. Program değerlendirme için prosedürler 4. Eğitim programının genel etkinliğini 

değerlendiren bir plan yazılmıĢ ve 
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mevcuttur.  uygulamaya konulmuĢtur. Plan, bu 

hedefleri, veri toplama stratejilerini ve 

uygulama programını gerçekleĢtirmek için 

program hedefleri ve baĢarı kriterleri 

prosedürleri içerir. Değerlendirilen alanlar, 

çocuk değerlendirme sürecini, eğitim 

programlamayı ve personel geliĢtirmeyi 

içerebilirler. Tüm üye personel bu 

prosedürlerin farkındadır.  

3.Çoğunlukla 

2.Kısmen 

1. Değerlendirme prosedürleri planlanmaz 

veya uygulamaya konulmaz.   

 

 

2. 7.2  Hııpy ( BiliĢsel Eğitim Programı) 

Bu program Kudüs‟teki Ġbrani Üniversitesinin Eğitimde Yenilik için 

AraĢtırma Enstitüsünde hazırlanmıĢtır. HIPPY‟nin kurucusu ve direktörü Prof. 

Avima D. Lombard‟dır(Seçer&ÇağdaĢ,2006). 

Hıppy, programının odak noktası çocuktur. Hıppy, 4-5 yaĢ çocuğuna sahip 

ebeveynlerin çocuklarının eğitiminde “eğitmen rolü” almasını sağlayarak, 

ebeveynlere toplumdaki kaynaklar hakkında bilgi sahibi yapar ve çocuklarının 

ihtiyaçlarını karĢılayarak daha etkin ebeveynler olmaları için fırsatlar sunmuĢtur. 

Hıppy programı bir okul yılı süresince 20 haftalık bir zaman dilimini kapsar. 

Programın bazı koĢulları vardır ve her aile programa katılmadan önce bunları kabul 

eder. Bunlar; 

 Çocuğun eğitimsel gereksinim içinde olması gerekir. 

 Anne-babalar ile çocuklarıyla günde 15 dakika çalıĢmak üzere anlaĢılır. 

 Anne-babalar ayda 2 kez eğitimci ile toplantıya katılmak zorundadır. 

 Anne-baba “ev eğitmeniyle” düzenli bir randevu çizelgesi uyarınca 

görüĢmeyi kabul eder. (Kamps, 1989, Öğretir ve Ömeroğlu,1998.). 

Ebeveynler her gün çocuk geliĢimine uygun materyalleri kullanarak 

çocuklarına zaman ayırmaktadır. Programın görevlileri, ziyaretlerinde haftalık 

aktivitelerle, hikâye kitapları getirirler. Ebeveynleri, materyallerin kullanımı 

konusunda eğitmek için “rol oynama” tekniği kullanılır. Her hafta toplanıldığında 

ebeveynler Hıppy materyallerini tartıĢarak becerilerini geliĢtirir ve ebeveynlerin 

ilgisini çeken diğer konularda tartıĢılır. Hizmet programlarında sağlık, güvenlik 

v.b.konular bulunur. Bunlar aktivite paketleri ile ebeveynlere ulaĢtırılmaktadır. Bu 
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materyaller eğitimciler için değil “ev eğitmenleri” içirn, ev eğitim amaçlı, okul 

öncesi hazırlık için geliĢtirilmiĢtir.  

 Haftalık Ev Aktivite Paketleri; yeni kavramların öğrenilmesini kolaylaĢtırmak 

amacıyla hazırlanmıĢtır. 

 Aktivite paketleri; Dil geliĢimi, duyuĢsal ve üstünlük becerileri ve problem 

çözme gibi konular üzerinde yoğunlaĢır. 

 Dil eğitim merkezlerinde HIPPY için özel yazılmıĢ hikâye kitapları bulunur. 

Bunlarda Ģu beceriler bulunur; dinlenme, soru sorma, cevap verme, parça 

hakkında konuĢma, resim okuma, hikâye oluĢturma, sözcük dağarcığını 

geliĢtirme. 

 Beceriler ise; görsel iĢitsel ve dokunma duyusu becerileri Ģeklinde gruplanır. 

 Problem Çözme Aktiviteleri ise, somut objeleri sıralamayı, gruplamayı, 

eĢleĢtirmeyi, sonra da onların temsil edilmesini içerir olduğu tespit 

edilmiĢtir.( Öğretir ve Ömeroğlu,1998) 

2.7.3  PĠRAMĠT YAKLAġIMI 

Piramit yaklaĢımı geliĢim yetersizlikleri ve öğrenme bozuklukları olan 

bireyler için etkili öğrenme ortamları oluĢturan eĢsiz bir modeldir. Dr. Andrew 

Boudy tarafından dizayn edilmiĢ ve geniĢ spektruma uygulanan davranıĢ 

analizinin(ABA) ilkelerine dayanır. Piramidin alt kısmı yapısal unsurları üst kısmı 

bilgisel unsurları içerir. Taban kısmı: 

1. ĠĢlevsel etkinlikler 

2. PekiĢtirme sistemleri 

3. ĠĢlevsel iletiĢim 

4. Çevre ve koĢullara uygun olmayan davranıĢların belirlenmesi ve 

baĢkasıyla değiĢtirilmesi 

Üst kısım: 

1. Genelleme 

2. Ders formatları 

3. Öğretime yöneltici stratejiler 

4. Hata düzeltme ( www.pecsusa.com/pyramidapproch.php). 

Piramit modelinin farklı bir versiyonu da Ģöyledir; Piramit üzerinde farklı 

renk halkaları vardır. Bu renk halkaları Ģunu ifade eder: 

 Sarı temel: Piramitteki tüm uygulamaların temeli bu kanıt bazlı 

uygulamaları benimseyecek ve kısıtlayacak bir iĢ gücü sağlamak için 

gerekli sistemler ve politikalar, 

 Mavi sıra: Eğitme ve tepki verme iliĢkileri ve kaliteli çevreler 

aracılığıyla tüm çocuklar için evrensel destekler, 

http://www.pecsusa.com/pyramidapproch.php
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 YeĢil sıra: problemleri önlemek için sosyal duyusal stratejilerin 

hedeflendiği uygulamaları temsil eden önleme, 

 Kırmızı sıra: bireyselleĢtirilmiĢ yoğun müdahalelerle bağlantılı olan 

uygulamalardan meydana gelmiĢ olan müdahaleler 

(www.challengingbehavior.org/do/pyramid_model.html). 

Bütün erken dönem eğitimcileri meydan okuma( BaĢına buyruk hareket etme) 

davranıĢında bulunan ve güvenli ve eğitici sınıf ortamları geliĢtirmede sıkıntı çekilen 

çocukların ihtiyaçlarını karĢılamada kötü donatılmıĢ olma duygusunu yansıtırlar. 

Problemli davranıĢa yönelmeye etkili bir yaklaĢımın çocukların sosyal-duygusal 

geliĢimini arttırmaya odaklanan bir modelin benimsenmesidir. Bu da eğitimde 

piramit modelidir. Küçük çocukların baĢına buyruk davranıĢlarını önlemede piramit 

modeli 4 temel unsura oturtulur; 

1. Sınıfa iliĢkin önleyici pratiklerin uygulamaya konulması 

2. Sosyal ve duygusal öğretim stratejilerinin kullanılması 

3. Olumlu iliĢkiler kurulması 

4. Yoğun bireyselleĢtirilmiĢ müdahaleler  

( Fox,Dunlap,Hemmeter ,2003). 

 

2.7.4 PORTAGE 

 Portage programı ilk olarak 1969 yılında Amerika birleĢik devletlerinin 

Winsconsin eyaletinde portage kentinde kırsal kesimde yaĢayan anne babaların 

engelli olan çocuklarına beceri öğretebilmeleri için geliĢtirilmiĢtir. Protage ev 

merkezli bir hizmet modeli ile anne baba eğitimini temel alırken merkez temelli ve 

merkez ev temelli olarak tüm dünyada hızla yaygılaĢmaktadır. Dünya genelinde 35 

dile çevrilmiĢ ve 87 ülkede etkinliği kanıtlanmıĢtır. Çin‟de 1998, Japonya‟da 1985, 

BangladeĢ ve Pakistan‟da da 1995 yılında baĢlatılarak batı ülkeleri dıĢında da 

yaygınlaĢmıĢtır( Sazak-Pınar,2006). Portage programı Türkiye‟de ailelerin kendi ev 

ortamlarında uzmanların desteği ile uyguladıkları ilk erken özel eğitim programıdır. 

Program ilk kez 1989 yılında Hacettepe üniversitesi tarafından 

uygulanmıĢtır(Birkan,2001). Türkiye 1999 yılında uluslar arası portage zincirine 

katılmıĢtır. 2003 yılında ise ulusal Portage derneği kurulmuĢtur(Sazak-Pınar,2006). 

 Uygulamaya baĢlarken aile ve aile rehberi çocuğun performansını birlikte 

belirler. çocuğun performansına göre halihazırda öğrenmeye hazır olduğu beceriler 

belirlenir ve öğretim etkinliği kartları kullanılarak aile tarafından çocuğa öğrenmeye 

hazır olduğu davranıĢlar öğretilir( Kırcaali-Ġftar&Birkan,2001). Bu programda her 

eve bir ev öğretmeni görevlendirilir. Bu ev öğretmeni ortalama 15 aile ile çalıĢır ve 

her aileye haftada 1-1,5 saatlik ziyaretler yapar. Ev öğretmeni ortalama haftalık üç-

http://www.challengingbehavior.org/do/pyramid_model.html
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beĢ aktivite belirler ve ailenin bunu uygulamasını ister,haftalık ziyaretlerinde bu 

belirlemenin yanı sıra ailenin eğitim konusundaki sorunlarına çözüm bulup, aile 

uygulama kartları ile değerlendirir. Portage sistemi üç bölümdür.  

1. DavranıĢ kontrol listesi 

2. Aktivite kartları 

3. DavranıĢ kontrol listesi ve uygulama kartlarının kullanıĢ Ģeklini açıklayan el 

kitabı 

Portage sistemi 5 geliĢim alanı ve bebek uyaranı bölümünü kapsar, bu alanlar: 

sosyal, dil,kendine bakım,algı ve motordur(YaĢin,1994). 

Bebek uyaranı: Pek çok çocuk için ileride ulaĢacağı seviye, bebekliğinde aldığı 

uyaranlara ve takviyelere bağlıdır. Bu bölümde listelenen davranıĢlar 0-4 aylık ve bu 

aylardan daha büyük olup bu seviyedeki çocuklar göz önüne alınarak hazırlanmıĢtır. 

Sosyal yön: SosyalleĢme, toplum içinde yerinde davranıĢlar ve diğer kiĢilerle iliĢkiler 

olarak açıklanır. Çocuk bütün sosyal temel becerileri taklit iletiĢim ve kalıtım yoluyla 

öğrenir. Bu bölümde bunlarla ilgili davranıĢlar listelenmiĢtir. 

Dil: 0-6 yaĢ döneminde çocuğun en önemli baĢarısı konuĢma geliĢimidir. Dil 

bölümündeki basamaklar sadece lügatçeyi geliĢtirme ile sınırlı değildir. Alıcı ve 

aktarıcı dil bir arada vardır ve bu nedenlerle davranıĢ kontrol listesinde dil ile algı 

bölümünde birçok maddenin çakıĢtığı görülür. 

Kendine bakım: Bu bölüm; çocuğun beslenme, giyinme, soyunma, temizlik ve 

tuvalet terbiyesi konularında kendine ait iĢleri yardımsız yapabilmesini amaçlar. Bu 

maddeler sosyal yön bölümünden birçok kısım ile iç içedir. 

Algı: Algılama bölümündeki maddeler çocuğun kendinden haberdar olmaya 

baĢladığı dönemden itibaren kavram bilgisi, hikâye tekrarı ve kıyaslama yapma 

yetisini geliĢtirici aktiviteleri içerir. 

Motor: Motor aktiviteler bölümü, ince ve kaba motor becerilerini geliĢtirmeyi 

amaçlar. Örnek olarak kaba motor için; oturma, emekleme, yürüme, koĢma, top 

atma; ince motor için; kalem tutma, küplerle kule yapma, puzzle, makas ile kesme 

verilebilir( YaĢin,1994.). 

 

2.7.5 Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı 

Küçük adımlar erken eğitim programı özel gereksinimli bireyler için 

kullanılan ve ülkemizde tanınan bir programdır. Bu program geliĢimsel geriliği olan 

çocuklara yönelik sekiz ciltten oluĢan bir erken eğitim hizmetidir( Yıldırım-
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Doğru,2009). Küçük adımlar programı 0-6 yaĢ arasında normal geliĢim sürecinde 

edinilen becerileri kapsamaktadır. Dolaysıyla geliĢimsel geriliğin düzeyine ve 

özelliklerine bağlı olarak bu yaĢ dönemindeki ya da daha büyük yaĢlardaki 

çocuklarda kullanılabilmektedir(Kıacaali-iftar,2006).  

Küçük adımlar programı Avustralya‟da geliĢtirilmiĢ ve Türkçeye 

uyarlanmıĢtır. Bu program Türkiye‟nin çeĢitli illerinde Zihinsel Engellilere Destek 

Derneğinin koordinasyonu ile üniversitelerin denetiminde sürdürülmüĢtür (Kırcaali-

Ġftar,2004). Küçük adımlar projesinin dönüm noktası 1995 Kasımında Ankara‟da 

gerçekleĢtirilen özel eğitim günleridir. Bu toplantı sırasında Prof. Dr. Mehmet 

Özyürek, Prof.Dr. Latife Bıyıklı, Doç.Dr. Bulbin Sucuoğlu, Doç.Dr. Gönül Kırcaali 

Ġftar‟ın oluĢturduğu çok önemli bilim insanları grubu bu projeyi benimsemiĢtir. 

1998-1999 öğretim yılında projeye Ġstanbul Üniversitesi Psikoloji ve Eğitim 

Bilimleri Bölümleri, Ġzzet Baysal Üniversitesi özel eğitim bölümü ve Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Engelliler Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi de 

katılmıĢtır(Atvur,2000). 

Küçük adımlar EskiĢehir uygulaması 1 Ekim 1997 tarihinden 14 Haziran 

2000 yılına kadar her yıl Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Engelliler 

AraĢtırma Enstitüsünün iĢbirliği ile üniversitenin ders yılı süresince yürütülmüĢtür. 

EskiĢehir uygulaması için Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 

Bölümü Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Programı son sınıf öğrencileri aile rehberi 

olarak yetiĢtirilmiĢtir.( Birkan,2002). 

Küçük adımlar programı iki ana bölümden oluĢmaktadır. 1.2 ve 3. Kitaplar 

Macquarie yaklaĢımının temel konuları ve yöntemlerini içermektedir. 4.5.6.7. Ve 8. 

Kitaplar ise öğretim programını içermektedir. Her biri bir geliĢim alanını ele alan 

dört kitap ve GeliĢim beceri Envanterini içeren bir kitaptan oluĢmaktadır( 

Pieterse&Treolar, Çev.Kırcaali-Ġftar 1994). 

1.Kitap: Macquarine programının temellerini ve Küçük Adımlar‟ı nasıl 

kullanacağınızı anlatmaktadır. Küçük adımları bir bilgi ve öneri içeren bir kitap 

olarak kullanılabilir. Yada daha sistematik Ģekilde erken eğitimde adım adım 

izlenecek bir program olarak kullanılabilir. Eğer Ġkincisi yapılmaya karar verildiyse 

aĢağıdaki gibi bir yol izlenir. 

1. Birinci kitabın ilk birkaç bölümü okunur. Bu bölümler 

değerlendirmenin nasıl yapılacağını, öğretimin nasıl 

gerçekleĢtirileceğini ve amaçların nasıl saptanacağını göstermektedir.  

2. Üçüncü kitap çocuğun iletiĢim becerilerinin nasıl gerçekleĢtirileceğini 

açıklamaktadır. 

3. Çocuğun iletiĢim becerileri, üçüncü kitapta açıklandığı gibi 

değerlendirilir. 
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4. Çocuğun diğer geliĢim alanlarında değerlendirilmek için 8. Kitaba 

bakılır ve hangi becerilerin değerlendirileceğine karar verilir.  

5. GeliĢim becerileri envanteri kullanılarak çocuk değerlendirilir.  

6. ĠletiĢim becerileri dâhil her bir alanda çocuk için amaç belirlenir.  

7. Öğretime baĢlanır. 

8. Öğretim sürdürülürken 2. Kitabın geri kalan bölümleri okunur bu 

bölümler kayıt tutma, oyun ve çocuğun nasıl hatırladığı ve yeni 

becerileri nasıl edindiği konularında bilgi verir.  

9. Çocuk yeni beceriler edindikçe geliĢim becerileri envanterini yada 

iletiĢim kontrol listelerini kullanarak yeni amaçlar belirlenir ( 

Pieterse&Treolar, Çev.Kırcaali-Ġftar, 1996). 

 

 

2. Kitap:  Çocuğunuzun Programı Kitabı: Bu kitapta ailelerin çocukları için nasıl 

amaç saptayacaklarını ve ev ortamında çocuklarının bu amaçlara ulaĢmada nasıl 

yardımcı olabileceklerini açıklamaktadır( Yıldırım-Doğru,2009). Bu kitapta altı 

bölüm yer alır.  

Bölüm1: çocuğunuzu nasıl değerlendireceğinizi, çocuğunuzun Ģu anda neler 

yaptığını ve bir sonraki aĢamada neler yapabileceğini nasıl belirleyeceğinizi 

içermektedir. 

Bölüm2: çocuğunuz için nasıl amaç saptayacağınızı ve neler öğreteceğinize nasıl 

karar vereceğinizi içermektedir. 

Bölüm3: Öğretimi nasıl yapacağınızı içermektedir.  

Bölüm 4: Çocuğunuzun programında ne zaman ve neden değiĢiklik yapacağınızı 

içermektedir. 

Bölüm5: oyunun önemini içermektedir.  

Bölüm6: DavranıĢ sorunlarını ve bunlardan nasıl kaçınacağınızı içermektedir. ( 

Pieterse&Treolar, Çev.Kırcaali-Ġftar,1996). 

3.Kitap: ĠletiĢim Becerileri : Bu kitap üç bölümden oluĢmaktadır. 

Bölüm1: Dil edinimi 

 BaĢkalarına dikkati yöneltmeyi ve cevap vermeyi öğretmek, 

 Oynamayı öğretmek, 

 KarĢılıklı konuĢmada sıra almayı öğretmek, 

 Taklit etmeyi öğretmek, 
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 ĠletiĢim becerilerini günlük yaĢamda kullanmayı öğretmek, 

Bölüm2: Sözel konuĢma becerisi edinmemiĢ çocuğun eğitimi 

Bölüm3: Sözel konuĢma becerisi edinmiĢ çocuğun eğitimi(Pieterse&Treolar, Çev. 

Uzuner&Ġftar:1996). 

4.Kitap: Büyük Kas Becerileri: Bu kitap altı bölüm içermektedir.  

Bölüm1: Yürüme öncesi beceriler 

Bölüm2: Denge, yürüme, koĢma becerileri 

Bölüm3: Merdiven ve tırmanma becerileri 

Bölüm4: Top becerileri 

Bölüm5: Zıplama becerileri 

Bölüm6: Üç tekerlekli bisiklet becerileri( Uther&Brar, Çev: Batu,1996). 

5.Kitap: Küçük Kas Becerileri: Çocuğun el ve göz becerilerini kullanarak problem 

çözmesi, nesneleri eĢlemesi, sınıflaması ve renk, Ģekil, büyüklük gibi kavramları 

öğrenmesi bu bölümde ele alınmaktadır( Pieterse&Treolar, Çev. Tekin,1996). 

6.Kitap: Alıcı Dil Becerileri: Bu kitap 7 bölümden oluĢmaktadır. 

Bölüm1: Dinleme ve dikkati yöneltme 

Bölüm2: Jestlere ve basit talimatlara yer verme 

Bölüm3: Nesne ve resimler arasında seçim yapma 

Bölüm4: Eylem Bildiren talimatlara tepki verme 

Bölüm5: Niteleme bildiren talimatlara tepki verme 

Bölüm6: Yer bildiren talimatlara tepki verme 

Bölüm7: Dil bilgisi kurallarına tepki verme (Pieterse&Treolar, Çev.Tekin,1996). 

7.Kitap: KiĢisel ve Toplumsal Beceriler: 5 bölümden oluĢmaktadır.  

Bölüm1: ToplumsallaĢma ve oyun 

Bölüm2: Yeme-Ġçme 

Bölüm3: Giyinme 

Bölüm4: Tuvalet Becerileri 
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Bölüm5: Temizlik ve bakım((Pieterse&Treolar,Çev.Tekin,1996). 

8.Kitap: GeliĢim Becerileri Envanteri: Bu kitapta geliĢim ve kontrol ve 

değerlendirme envanterleri yer almaktadır. (( Pieterse&Treolar, Çev.Kırcaali-

Ġftar,1996). 

2.7.6 ANNE ÇOCUK EĞĠTĠM PROGRAMI 

Ülkemizde çocuğun çevresine destek vermeyi amaçlayan bu program “ Erken destek 

projesi” adı altında 1982-1986 yıllarında, Boğaziçi Üniversitesi tarafından 

gerçekleĢtirilen bir araĢtırmanın sonucu olarak ortaya çıkmıĢtır 

(Seçer&ÇağdaĢ,2006). Program daha sonra Anne Çocuk Eğitim Vakfı uzmanları 

Özkök, KuĢçul, Sucuka tarafından yenide düzenlenmiĢtir. Bu program 1991 yılında 

MEB ile yapılan iĢbirliği çerçevesinde Ġstanbul da dört halk eğitim merkezlerinde 

yürütülmeye baĢlanmıĢ. Ve iki yıl içinde 700 anne bu programdan yararlanmıĢtır. 

1992-1993 öğretim yılında ise AÇEV‟in UNĠCEF ile iĢbirliğinde yürüttüğü eğitici 

anne programı kapsamında Anne çocuk eğitim programının anne destek bölümü 

ġanlıurfa‟da 700‟ün üstünde anne ve genç kıza uygulanmıĢtır. 1993 yılında da Anne 

Çocuk Eğitim programını desteklemek amacıyla AÇEV kurulmuĢtur( 

Hamamcı,2004). 

 Anne Çocuk Eğitim Programı‟nın bütünsel bir yaklaĢımı vardır. Yalnızca 

çocuğa ulaĢmaktansa hem çocuğu hem de çocuğun yakın çevresini hedeflemektedir. 

Çocuğun tüm geliĢimini destekleyebilmek için ev ortamındaki önemli kiĢi olarak 

anne hedeflenmiĢtir. Amaç ev ortamındaki çocuğun geliĢimine iliĢkin biliĢsel ve 

psikososyal etkenleri geliĢtirmektedir. Program çocuğun geliĢiminde çevrenin rolünü 

vurgulayan ekolojik yaklaĢımdan etkilenmektedir( Kartal,2005). 

 Anne çocuk eğitim programının üç temel unsuru bulunmaktadır. Anneleri 

çocuğun bütün geliĢimsel yönleri konuda duyarlılık kazandırmayı amaçlayan Anne 

Destek Programı, biliĢsel geliĢimi destekleyen Zihisel Eğitim Programı, anneleri 

üreme sağlığı ve ile planlaması kouunda bilgilendiren Üreme Sağlığı ve Aile 

Planlaması Pogramı‟dır(Hamamcı,2004). 

Zihinsel Eğitim Programı: Bu programın temel amacı çocuğun okulöncesi 

sözel ve sayısal becerilerini harekete geçirerek onu okula hazırlamaktır. Programın 

25 çalıĢma formu vardır. Her haftanın çalıĢma formu anneleri tarafından çocukları ile 

birlikte her gün yapılacak çeĢitli araĢtırmaları içerir ve bunları tamamlamak 15-20 

dakika alır(Seçer&ÇağdaĢ,2006). 

Anne Destek Programı: Programın ilk bölümünde annelere çocuk geliĢimi, 

Sağlıklı beslenme ve oyun konuları tartıĢılmakta, ikinci bölümde ise anne baba çocuk 

iliĢkileri, iletiĢim, duyguları ifade etme ve annenin ihtiyaçları gibi konulara 

değinilmektedir ( Hamamcı,2004). 
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Kadın Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması: Bu program 23 ayrı konuyu 

içermektedir. Ġlk bölüm üreme sağlığının önemi ve onu etkileyen faktörleri sağlayan 

14 konu, ikinci bölüm ise aile planlamasının değiĢik yöntemleri verilmektedir 

(Seçer&ÇağdaĢ,2006). 

2.8. Otistik Çocuklar Ġçin Kullanılan Erken Müdahale Programları 

2.8.1 Erken BaĢlangıç Denver Model(ESDM) 

Bu proje yeni yürümeye baĢlayan Otistik çocuklar için yoğun müdahale adı 

altında Kaliforniya Davis Üniversitesi tarafından Nisan 2008 de baĢlatılmıĢtır. 

ESDM müdahalesinin 1.Safhası: Ebeveynlere çocuklara tüm rutin doğal bakımları ve 

oyunlarda kullanacakları ESDM‟yi öğretmek ve onları yetiĢtirmek için 12 hafta 

süren 1-1,5 saatlik oturumlara odaklanmıĢtır. Daha sonra aileler evde pratik yaparlar. 

2. Safha: Bu projedeki her bir çocuk evlerinde haftada 25 saat ESDM müdahalesi 

alacaktır. EğitilmiĢ müdahaleciler tarafından iki yıl süre ile haftada 20 saat olmak 

üzere yılda 50 hafta verilecektir. Haftada 5 saatte ebeveynler tarafından verilecektir( 

Dawson& Rogers). 

2.8.2Aba(DavranıĢ Analizi Terapisi) 

Bu program Lovaas‟ın çalıĢmasını esas alan devamlılık, taklit, alıcı ve ifade 

edici dil, akademik öncesi ve kendi baĢının çaresine bakmayla ilgili birebir öğretime 

dayanan ev bazlı yoğun bir tedavi programıdır.  

DavranıĢ analizi terapisi iĢlevsel analizin kullanımını da vurgulamaktadır. 

Terapistler yakın öncülleri ve sonuçlarını çocukların becerilerini iyileĢtirmeyi nasıl 

değiĢtirebileceklerini belirleyebilmeleri amacıyla yakın öncülleri ve davranıĢ 

sonuçlarını incelerler. Sözgelimi çocukların bir davranıĢta ustalaĢıp 

ustalaĢmadıklarını değerlendirmek için terapistler çocukların, davranıĢı, sözlü 

talimatlara veya terapist tarafından yapılan elde olmayan jestler gibi dıĢ olaylara 

tepki olarak yapıp Yapmadıklarını değerlendirirler. Çocukların motivasyonlarını 

sürdürmek amacıyla çocukların çeĢitli pekiĢtireçlere ne kadar ilgi gösterdiklerini 

değerlendirirler( Smith,1999). 

2.8.3 Ucla 

  Lovaas ve arkadaĢları tarafından yapılan 40 saatlik bir müdahaledir. Birebir 

evde farklı deneme modellerine odaklanan ilk yıl, çocuklara temel isteklere cevap 

vermeyi, taklit etmeyi, oyuncaklar ile oynamayı ve aile ile etkileĢim kurmayı 

amaçlar. Ġkinci yıl dil öğretimine ve çocukları tipik olarak geliĢmekte olan akranlarla 

tanıĢtırmaya odaklanır. Üçüncü yıl ise öğretmenlik duygularına, akademik öncesi 

becerilere gözlemsel öğrenme ve okul ortamına uyum sağlamaya odaklanılır( 

Smith,1999). 
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2.8.4 Murdoch 

Tipik olarak 4 ay boyunca haftada 2.5 saat eğitilmiĢ personel tarafından 

yapılan müdahaledir. UCLA modeline dayanır( Smith,1999). 

Operant Ģartlanmaya iliĢkin araĢtırmadan çıkarılan ilkelerin kullanımını 

vurgulamaktadır. Personeller sık sık baĢarıyı maksimize etmek ve baĢarısızlığı 

minimize etmek amacıyla çocukların çevrelerini basitleĢtirirler. Örneğin: Sözgelimi 

baĢta onun kaba bir yaklaĢımını kabul ederek ve ondan sonra giderek daha yakın 

yaklaĢımları pekiĢtirerek(Biçimlendirerek) bir hedef davranıĢa yönelik çalıĢırlar. 

Veya davranıĢı daha küçük birimlere ayırarak her bir birimi ayrı ayrı öğretirler ve 

ondan sonra birimleri birbirine bağlarlar. Program personelle birebir etkileĢim, 

personelden kısa ve açık talimatlar, çocukları talimatları izlemeye ve öğrenmeye 

sevk etmek için ve bu gibi yönlendirmelerin etkisini azaltmak için planlı bir Ģekilde 

hazırlanmıĢ prosedürleri içerir(Smith,1999).  

2.8.5 Lovaas 

  Uygulamalı davranıĢ terapisi olarak da adlandırılan bu yöntem California 

üniversitesinde profesör olan DR.O. Ivaar Lovaas tarafından ortaya çıkarılmıĢtır ve 

erken eğitim programı olarak da anılmaktadır. Bu yaklaĢımın oluĢumu 50 yıllık bir 

süreci kapsamaktadır. En üst noktada yapılandırılmıĢ bir program olup yetiĢkin 

yönlendirilmesi ile uygulanır. Çocuk, eğitimci ve ebeveyn birebir çalıĢma sürdürür. 

Program haftada 20 saatten 40 saate varan bir süreci öngörür. Bu program ile çocuk 

5-6 yaĢına geldiğinde arkadaĢları ile okula gidebilir( Erektan,2005). 

2.8.6 Colorado 

 Çocukların dünyanın nasıl çalıĢtığını ve onun nasıl yorumlanması 

gerektiğini, çevrelerini nasıl araĢtırdıklarına odaklanan Jean Piaget‟in biliĢsel geliĢim 

teorisine çocukların bakım verenlerle müdahaleler aracılığıyla nasıl bir kimlik 

duygusu ve baĢkaları ile ilgili nasıl bir anlayıĢ oluĢturacağına ve doğal olarak oluĢan 

etkinlikler bileĢimi içinde iletiĢimi arttırmayı amaçlayan haftada 22,5 saatlik 

müdahale programıdır( Smith,1999). 

2.8.7 Floortime 

DR. Stanley Greenspan ve Dr. Serena Wieder tarafından geliĢtirilen bir 

yaklaĢımdır. Bu yaklaĢım bireyin geliĢimsel özelliklerini ve bireysel farklılıklarını 

göz önünde bulunduran ve iletiĢim için gerekli olan baĢlıca becerileri 

desteklemektedir.  

Ev merkezli bir yöntemdir. Bu konuda deneyimli kiĢilerce evde ebeveyn ve 

çocukla gerçekleĢtirilir. YetiĢkinler yere oturur ve çocuğun doğal ilgilerini takip 

eder. Bu yönteme dair eleĢtiriler, bu yöntemin etkililiğine dair araĢtırmaların 
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bulunmaması ve otizmi ağır olan bireylerde böylesi çocuk merkezli bir çalıĢmanın 

iĢe yaramayacağı yönündedir.( Eraktan,2005). 

2.8.8 Pcdı  

Otizmi olan çocuklarda birçok ortamda yapılan haftada 27.5 saat hiçbir 

spesifik davranıĢ değiĢikliği prosedürü ortaya koymasa da müdahaleye sistematik 

olarak uygulanan bir davranıĢ analitiği yaklaĢımıdır. Genellikle çocuklara basit 

isteklere cevap vermeyi öğretmekle baĢlamıĢ, ondan sonra taklite, eĢleĢtirmeye ve dil 

geliĢimine doğru ilerlemiĢtir( Smith,1999). 

 

2.9. Diğer Erken Müdahale Programları 

2.9.1 Perry Çok Kapsamlı Anaokulu Projesi( High/scope Perryn Preschool 

Project 1962-1967): 

Perry çok kapsamlı anaokulu projesi okul baĢarısızlığının en önemli 

nedenlerinin erken çocukluk eğitimini almamak olduğunu düĢünen David Weikart‟ın 

okulöncesi çağdaki yoksul ve azınlık çocuklarına uyguladığı bir progamdır. 

Programa düĢük sosyoekonomik düzeydeki Afrika kökenli 123 Amerikalı ailenin 

zeka düzeyi puanları düĢük ailelerin çocukları katılmıĢtır. Müdahale programı kurum 

merkezli anaokullarının sınıflarında haftanın 5 günü 2.5 saat süreyle ekim mayıs 

ayları arasında iki yıl boyunca ve öğretmenlerin haftada 90 dakika süren ev 

ziyaretlerine dayalı olarak yürütülmüĢtür( Weikart, 1978; Kartal,2008).  

Program grubundakiler programın bitiminde zeka bölümü puanı olarak 

kontrol grubundakilere göre daha yüksek puan almıĢlardır. Ancak programın bu 

etkisinin okul baĢlangıcında özelliklede 8 yaĢından itibaren azalmaya baĢladığı 

belirtilmiĢtir. BaĢarı testlerinden de yine program grubundakiler anlamlı derecede 

yüksek puan almıĢlardır. Lise baĢarı ortalamaları da kontrol grubundakilere göre 

daha yüksek bulunmuĢtur. 28 yaĢına gelindiğinde gruplar arasında üniversite eğitimi 

alma durumlarında fark belirtilmemiĢtir(Schweinhart,2003,Kartal,2008)  

2.9.2 Bebek Sağlığı ve GeliĢimi Programı( Abecedarian ve Project CARE):  

 Bebek Sağlığı ve GeliĢimi Programı, Abecedarian ve Project CARE çalıĢması 

üzerine yapılmıĢ bir programdır(Kartal,2008). Prematüre doğan ve düĢük doğum 

ağırlıklı olan ve biyolojik olarak risk taĢıyan bebekler için geliĢtirilmiĢ bir 

programdır. Program bu gruba giren 985 bebeği doğumdan itibaren 3 yaĢına kadar 

izleme ve gereksinimleri karĢılamaya yönelik bir çalıĢmadır. Program grubundakilere 

ilk yıl haftalık, ikinci yıl ise 15 günde bir ev ziyareti yapılmıĢtır. Bir yaĢından 

baĢlayarak bir yıl boyunca süren tam günlük kurum merkezli eğitim desteği verilmiĢ, 
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iki ve üçüncü yıllarda da aileler ile her ay grup toplantıları yapılmıĢtır(Yılıdırım-

Doğru&Saltalı,2009).  

 Programın anneler üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla annelerin iĢ, 

eğitim, doğum aralıkları, sağlık güvencesinin olup olmadığı ve sosyal yardımdan 

yararlanıp yararlanmadığı belirlenmiĢtir. Bu uygulamalar çocuklar üç, beĢ ve sekiz 

yaĢlarındayken yapılmıĢtır. Yapılan ölçümlerde Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 Öncelikli program grubundaki bebekler 36. Ayında kontrol grubundakilerden 

vücut ağırlıklarının fazla olması bakımından büyük bir fark göstermiĢlerdir. 

Ayrıca bu bebekler kontrol grubundaki bebeklerden zeka bölümü puanlarında 

da anlamlı derecede yüksek puanlar almıĢlardır. Bunun yanı sıra program 

grubundakiler, sözcük dağarcığı testinden de daha yüksek puanlar almıĢlar ve 

anneleri tarafından da yine kontrol grubundaki çocuklara oranla daha az 

davranıĢ problemleri olduğu ifade edilmiĢtir. BeĢ ve sekiz yaĢındayken 

gruplar arasında program grubunun kilosu ve Stanford-Binet testinden elde 

edilen zeka puanı daha yüksektir. Ancak çocuklar sekiz yaĢındayken yapılan 

ölçümlerde ise program ve kontrol grubu arasında sınıf tekrarı, özel eğitim 

gereksinimi, davranıĢ problemleri ve çocukların sağlık durumu açısından bir 

fark bulunmamıĢtır(Brooks-Gunn,Liav ve Klebanov, 1992, Kartal,2008). 

 15 yaĢına gelindiğinde program rubundaki kız çocuklarının kontrol 

grubundaki kız çocuklarına oranla daha uzun süre öğrenimlerine devam 

ettikleri; ancak erkek çocuklarında öğrenime devam etme bakımından fark 

olmadığı belirlenmiĢtir( Honig ve Lally,1992, Kartal,2008). 

Abecedarian projesi doğumdan kısa bir süre sonra çocuklar okula gidine 

kadar tıbbi ve beslenme yardımı da dâhil olmak üzere okulöncesi eğitim programına 

alınarak bütün gün eğitim verilmesi hedeflenmiĢtir. Bu projede yapılan 

karĢılaĢtırmalarda katılan çocukların üç yaĢında IQ seviyelerinde ilerlemeler olduğu 

% 50 sinden azının ilkokulda baĢarısız olduğu 12 yaĢında da matematikte test 

skorlarının yükseldiği bulunmuĢtur. (Ramey ve Ramey, 1990; Slyvia & 

Bayhan,2009). 

CARE( Carolina Duyarlılık Eğitim YaklaĢımı Projesi), Abecedarian 

projesinin bir takip çalıĢması olarak tasarlanmıĢtır. Program bebekler üç aylıkken 

baĢlatılmıĢ ve çocuklar sekiz yaĢına gelinceye kadarda sürdürülmüĢtür. Programa 

dezavantajlı, tek ebeveyn olan genç yaĢtaki 118 Amerikan aile katılmıĢtır. Çocuklar 

programa yılda elli hafta, haftada beĢ gün devam etmiĢtir. Çocuklar sadece bakım 

ağırlıklı bir merkeze gitmemiĢ aynı zamanda onlara okul temelli bir müdahale 

programı da uygulanmıĢtır. Program üç grupta toplanmıĢtır. Ev merkezli program 

çocuk bir aylıkken baĢlar, ilk üç yılında ayda 2-3 kez dört ve beĢinci yıllarda ayda 1 

kez yapılır. Kurum merkezli program bebek 3 aylık iken baĢlamıĢtır. Çocuğun 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

33 

biliĢsel ve sosyal-duygusal geliĢiminin, yaratıcılığının ve sözel etkileĢimlerinin 

desteklenmesini amaçlamıĢtır. Hem ev ziyareti yapılan hem de programa katılan 

gruptaki ebeveynlere çocuk yetiĢtirme ve sosyal hizmetler hakkında aylık seminer 

düzenlenmiĢtir(Kartal,2008). 

2.9.3 Yale Çocuğu ĠyileĢtirme Projesi( Yale Child Welfare Project): 

 Uygulamaya düĢük gelirli 17 anne adayı ve onların 18 çocuğu katılmıĢtır( 

Afrika kökenli Amerikan kadınlar) Katılımcılar 1968-1970 yıllarında fakir semtlerde 

yaĢamıĢ olan kiĢilerdir. Program annenin hamileliğinden baĢlayıp çocuk 30. Ayına 

gelinceye kadar sürdürülmüĢtür. Programda pediatrik hizmetler ve ailelerin 

gereksinim duyduğu psikolojik hizmetler bir takım yaklaĢımıyla sunulmuĢ; ayrıca 

aileler çocuk yetiĢtirme ve günlük yaĢamdaki problemlerini çözebilme becerilerini 

geliĢtirebilme konusunda bilgilendirilmiĢlerdir. Her aile 4 kiĢiden oluĢan bir grupla 

etkileĢmiĢtir. Bunlar çocuk doktoru, ev ziyaretçisi, bakım merkezi çalıĢanı ve geliĢim 

gözlemcisidir. Bu yaklaĢımla ailelere aynı zamanda sosyal ve duygusal destek 

sağlanmıĢtır( Kartal,2008). 

2.9.4 Erken Eğitim Projesi:   

 DüĢük sosyo ekonomik düzeydeki 65 zenci çocukla çalıĢılmıĢtır. Müdahale 

programı okul yılı boyunca haftalık ev ziyaretleri ile yaz döneminde de çocukların 10 

hafta süreyle yarım günlük anaokulu programına devam etmeleri Ģeklinde 

uygulanmıĢtır(Yldıtım-Doğru&Saltalı,2009). 

 Programa ait veriler, Weschler Çocuklara Yönelik Zeka Ölçeği ve Stanford-

Binet, Metropolitan BaĢarı Testi‟nin uygulanmasıyla, özel eğitime gereksinim 

duyma, sınıf tekrarı yapma ve liseden mezun olma oranlarının; annelerde ise 

program ve kontrol grubu annelerinin gebelik oranlarının belirlenmesi ile 

toplanmıĢtır. Veriler programa devam ederken ve 1965,1966,1968 ve 1975 yıllarında 

yani çocuklar 7,8,10 ve 17 yaĢlarında iken toplanmıĢtır. Son bir takip araĢtırması ise 

1978 yılında yani müdahale grubundakiler 19 yaĢında iken yapılmıĢtır(Gray ve 

Ramsey,1982,Kartal,2008). 

2.9.5 Syracuse Aileyi GeliĢtirmeye Yönelik AraĢtırma Programı( Syracuse 

Family Devalopment Research Program 1969-1975)  

 Gönüllüler tarafından ailelerin doğum öncesi dönemde, bebeğin beslenmesi, 

sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetiĢmesinin önemi çocuk geliĢimi ve ebeveynlik 

becerileri konularında bilgilendirilmesi amacıyla yapılan haftalık ev ziyaretlerine 

dayalı olarak yürütülen bir programdır. Bunun yanı sıra hamileliğin 3. 

Trimestirinden( dönem) itibaren aileye sosyal hizmet desteği sağlanır ve bu deste 

çocuk okula baĢlayıncaya kadar devam eder. Ardından programa katılan ailelerin 

çocuklarına Syracuse üniversitesi çocuk merkezine bağlı anaokulunda okulöncesi 
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eğitim programı uygulanır. Bu programda 15-60 aylık çocuklara, sosyal ve biliĢsel 

geliĢimleri yönünden desteklemek amacıyla tam günlük eğitim verilir( Kartal,2008). 

2.9.6 Memphis hamilelik ve bebeklik dönemine yönelik ev ziyareti programı( 

Memphis prenatal and ınfancy home visitation program)  

 Programa Memphis‟te yaĢayan hamileliğin 29.Haftasının öncesinde olan ve 

en az iki sosyodemografik risk özelliği yaĢıyan Afrika kökenli 1139 Amerikan kadın 

katılmıĢtır(Kitzman&diğerleri,1997; Kartal,2008). 

Kendi içinde dört gruba bölünen bu katılımcılara dört farklı müdahale programı 

uygulanmıĢtır: 

1. Gruptaki anne adayları yalnızca ücretsiz olarak düzenli bir Ģekilde taksiyle 

gebelik takiplerine getirilip götürülmüĢtür. 

2. Gruptaki anne adaylarına da aynı Ģekilde gebelik takibi sağlanmıĢ bunun yanı 

sıra doğumdan itibaren de 6,12 ve 24. Aylarda bebeğin geliĢimi izlenmiĢtir. 

3. Gruptaki anne adaylarına da birinci ve ikinci gruptaki adaylara sağlanan 

desteklere ek olarak anne adayı hemĢire tarafından ayrıca evde de ziyaret 

edilmiĢ bebeğin doğumundan sonra da altı hafta boyunca ev ziyaretlerine 

devam edilmiĢtir. 

4. Gruptaki adaylara ise diğer üç grupta yapılanların yanı sıra çocuğun ikinci yaĢ 

gününe kadar hemĢire tarafından yapılan ev ziyaretleri sürdürülmüĢtür( 

Kartal,2008). 

2.9.7 Milwaukee Projesi (1971):  

IQ su 70 ve altındaki annelerin çocuk bakımı hakkında eğitilerek çocuklarını 

doğru uyarmaları ve oynamaları ile ilgilidir. Burada amaç bu annelerin çocuklarının 

annelerin IQ‟larından dolayı risk altında olduğundan bunu azaltmaktır. Bu proje 

kapsamında eğitim alan annelerin çocuklarının almayanlara nazaran IQ seviyelerinin 

yükseldiği bulunmuĢtur. Ama bu projenin psikososyal dezavantajı da eleĢtirilen bir 

yönüdür(Gaber ve Heber,1973; Heber ve Gerber, 1971; Strickland, 1971;Slyvia& 

Bayhan,2009). 

Heber, Milwaukee bölgesinde 40 yeni doğan seçmiĢtir. IQ‟su 70 ve 70den 

düĢük annelerdir. Yeni doğanlardan rastgele deney ve kontrol grubu seçilmiĢtir. 

Deney grubundaki annelere çocuk bakımı eğitimi verilmiĢtir. Deney grubu çocukları 

dil ve biliĢsel becerileri geliĢtirmek üzere tasarlanmıĢ yüksek kalitede bebek uyarım 

merkezlerine alınmıĢlardır. Orada haftada 5gün 7saat kalmıĢlardır. Çocuklar daha 

sonra yerel okullara katılmıĢlardır. Her iki grup proje boyunca eĢit sayıda test 

edilmiĢtir. Proje sonunda deney grubundaki çocukların IQ‟ su 120, kontrol grubu 

çocukların ise 87 dir. Program bittikten sonra çocukların IQ‟sunda azalma 
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baĢlamıĢtır. Deney grubundaki çocukların IQ‟ su 105‟e gerilerken kontrol grubu ise 

85‟e gerilemiĢtir. (http://en.wikipedia.org/wiki/milwaukee_project). 

2.9.8MIM(Mother Ġnformed Mother)programı(Anneler Anneleri Eğitiyor) 

MIM programı ilk defa anne olacakları destekleyen bir giriĢimdir. M IM in 

amacı, NPCH çocuk doktorlarının ve bölgedeki hemĢirelerin verdiği hizmeti 

yaygınlaĢtırmak ve ilk kez anne olacaklara pratik destek sağlamaktır. MIM, annelerin 

yardımıyla geliĢtirilmiĢ esas bir programdır.  M IM, programın yürütüldüğü özel 

alanlarda yaĢayan bütün ilk kez anne olacaklar için geçerlidir.  Ne var ki riskte olan 

ailelere özel bir ilgi gösteriliyor. Bu aileler geçmiĢte göçebe yaĢayan veya yeterli 

sosyal destek ağı olmayan ailelerdir. Bunlar genç anneler de olabilir ya da hamileliği 

sırasında veya sonrasında kendisi veya bebeğinin sağlığı yahut geliĢimi konusunda 

zorluk çekmiĢ anneler de olabilir. MIM programının amacı, ilk 18 aydan sonra ilk 

kez anne olacaklara deneyimli annelerle,  sağlık ve çocuk yetiĢtirme konularını 

derinlemesine tartıĢmak için 28-30 saatin üzerinde extra bir zaman harcamaları için 

sistematik bir fırsat sunmaktır. MIM‟ de gezen anne, ilk kez anne olacak adayın 

evine ziyarete gider ve bebeğinin bakımı ve yetiĢtirilmesi konusuyla ilgili konuları 

tartıĢır. Aileler kendi çocukları konusunda uzman olarak kabul edilir ve çocuk 

yetiĢtirmede kendi problemlerini kendileri çözmesi konusunda teĢvik edilirler. 

Hollanda bebek sağlık hizmeti programının içerikleri, Dünya Sağlık Örgütü Kurulu 

ve onun UNICEF‟e desteği, uluslar arası sözleĢmeler ve antlaĢmalara imza atanlar 

yoluyla BirleĢmiĢ Milletler üyeliğinden etkilenmektedir, Hollanda yasası uluslar 

arası sözleĢmeler ve antlaĢmalara dayanmaktadır.  Vergiler ve halkın parasıyla 

finanse edilen, aileyi destekleyen sağlık ve refah hizmetleri yasaya dayanmaktadır. 

Bunlar MM programının yürütülmesine etki etmektedir. (Hanrahan-Cahuzak,2002). 

2.9.9 Opstap(El ele) Programı: 

Alman ev tabanlı program, Opstap Opnieuw (Yeniden Hızlanma) , ilgili bilgi 

ve yetenek alanlarında eğitim yönünden anne-çocuk etkileĢimini geliĢtirmeye 

yönelik eğitimsel ve geliĢimsel psikolojide son teoriye uygun olarak tasarlanmıĢtır. 

Amaçlanan geliĢim ve öğrenmenin ana mekanizması, duygusal destekli sosyal 

etkileĢimlerde yeniden oluĢturmaktı. Bahsedilen geliĢim alanları biliĢsel ( temel 

kavramlar, semantik ve taksonomik kategoriler, problem çözme becerileri ),  yeni 

matematik kavramları ( sayı kavramları, logo matematiksel kavramlar), dil (kelime 

hazinesi, metni anlama becerisi ) yeni dil bilgisi (fonolojik duyarlılık, çıktı (baskı) 

kavramları, harf bilgisi) ve sosyo-duygusal (otonomi (kendi kendini yönetme), öz 

saygı, kararlılık ve istek „‟ okulu sevme „‟ aktiviteleri gibi) dir.  Her bir alan için, 

somut, anlamlı ve etkileyici aktivitelerle oluĢturulmuĢ zaman bazlı bir matris 

oluĢturulmuĢ ve yaĢa uygun yaklaşık hedefler özelleĢtirilmiĢ, geliĢimsel olarak 

sıralanmıĢtır ve bunlar bu alanlardaki hedefleri gerçekleĢtirmek ve özelleĢtirmek 

üzere oluĢturulmuĢtur.  Aktivitelerin içeriği son 2 yıldan fazla bir zamandır,  her 

http://en.wikipedia.org/wiki/milwaukee_project
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geçen gün daha karmaĢık hale gelmiĢ ve ümitler artmıĢtır. Örneğin, dil geliĢimiyle 

ilgili olarak, programın baĢlarında vurgu kelime edinimi üzerindeydi hâlbuki ikinci 

yıl metin anlama becerisine daha fazla vakit ayrılmıĢtır. Dil geliĢimindeki alanlardaki 

(kelime, metinsel beceriler) ve geliĢmekte olan dil bilgisi  (fonem kavramları ve 

yazınla ilgili kavramalar) tamamlayıcı hedeflere hizmet etmek için hikâyeler haftalık 

olarak kullanılmıĢtır. Programın kısa vadedeki uzak hedefleri, formal eğitimdeki 

baĢarılı edinim için geliĢimsel gereklilikler bakımından belirlenmiĢtir. Programın 

uzun vadedeki hedefi ise matematik, yazma ve okumada okul barısını artırmak ve 

özel eğitime olan eğilimi, not düĢüĢünü azaltmaktı. Programın merkezi yaklaĢık 

hedefler matrisi üzerine kurulmuĢ bir müfredattan oluĢur ve anne ve çocuk tarafından 

evde beraberce yürütülecek olan eğitimsel aktiviteleri tüm çeĢitlerini özelleĢtirmiĢtir 

(Tuijl&Leseman&Rispens,2001). 

Müfredat 2 yılı kapsıyordu (özellikle her sene 30 hafta)  ve her hafta, haftalık 

talimat çalıĢma kâğıtlarıyla annelere sunuluyordu.  Toplamda her sene 150 

planlanmıĢ aktivite vardı. Günlük aktiviteleri yürütmenin her gün 20 dk alacağı 

tahmin ediliyordu. ÇalıĢma kâğıtlarının yanı sıra program aktivitelerde kullanılacak 

bütün materyalleri sağlıyordu: kalem, makas, çocuk Ģarkılarını ve Ģiirlerini içeren ses 

bantları, resim kitapları gibi. Aktiviteleri nasıl yapacaklarına dair annelere verilen 

talimatlar açık, sade bir dille kâğıtlara yazılırdı ve hedef kitledeki annelerin pek 

çoğunun dil konusundaki yetersizliği yüzünden resimli örneklerle desteklenmiĢti. Hiç 

okuma yazma bilmeyen anneler için hikâye ve Ģarkılar ayrıca ses bantlarına 

kaydedilmiĢti.  ÇalıĢma kâğıtları, açıklamaların olduğu kağıtlar, materyaller, kitaplar, 

kasetler hepsi etkili bir biçimde tasarlanmıĢtı.  Resimli kitaplar ünlü çocuk kitapları 

yazarları tarafından yazılmıĢtı. Anneler paraprofesyonel yardımcılar tarafından 

desteklenmiĢti, bu insanlar çalıĢma kâğıtlarını açıklıyor ve uygun etkileĢimsel 

davranıĢı gösteriyorlardı.  Bu profesyoneller kendileri deneyimli annelerdi hedef aile 

olarak aynı topluma bağlı idiler, genelde aynı çevrede yaĢarlardı, kendi dillerini 

konuĢurlardı, fakat ortalama olarak diğerlerinden az daha eğitimliydiler. Profesyonel 

yardımcılar, Türk ve Morokkolu hedef gruplarından olan koordinatörler tarafından 

yerel olarak toplatılırdı. Bunlar çevredeki aktif katılımlarından dolayı genelde 

koordinatörler tarafından bilinirlerdi. Ġlk etapta (8-10 günlük) baĢlangıç eğitimi 

aldılar ve bu iĢ için koordinatörleri tarafından daha fazla eğitildiler. Plana göre, 

profesyoneller aileleri her 2 haftada 1 ziyaret ettiler (planlanan ziyaret sayısı: her 

sene 15 kez ) veya buna alternatif olarak veya yakın bir yerde küçük grup toplantıları 

yaptılar. Anneleri eğitmenin ve desteklemenin yanı sıra profesyonellerden 

gerçekleĢtirdikleri aktivitelerin kaydını yapmaları da istendi. Böylece bu, programın 

yürütülme stratejisinin ve gözlem sisteminin gerekli bir aracı olacaktı. 

Profesyonellerin ailelerle iletiĢimleri ve aileler tarafından yapılan geliĢim raporları 

sırasıyla bölgelerindeki tüm katılımcı ailelerden (45ten 90‟a değiĢen)sorumlu olan 

yerel koordinatörler tarafından gözlenmiĢtir.  Uygulamayı gözlemlemek amacıyla 
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bilgisayar tabanlı yönetim bilgi sistemi tanıtıldı ve bunun için yerel koordinatörler 

gerekli girdiyi sağladılar. Koordinatörler eğitim bakımından profesyonel olan, kolej 

seviyesinde eğitilmiĢ ve ailelerin toplanmasından, seçiminden, eğitiminden ve 

paraprofesyonellerin yetiĢtiriciliğinden sorumluydular. Paraprofesyonellerce verilen 

desteğin yanı sıra program ayrıca yerel koordinatörler tarafından yürütülen aynı 

çevrede oturan annelere aylık grup toplantıları düzenliyordu (planlanan sağlamak 

için kullanıldı. Ayrıca aileler tarafından dillendirilen genel çocuk yetiĢtirme 

konularını tartıĢmak için de zaman ayrıldı(Van-Stenesel,2003). 

2.10.Ġlgili AraĢtırmalar 

AraĢtırmanın bu bölümünde Türkiye‟de ve dünyada aile eğitimi ile ilgili 

yapılan araĢtırmalara yer verilmiĢtir. 

Syracuse üniversitesi( 1969-1975) tarafından yapılan “Syracuse Aileyi 

GeliĢtirmeye Yönelik AraĢtırma Programı” adlı araĢtırmalarında risk grubundaki 

çocuklara ve annelere haftalık ev ziyaretleri ile eğitim vermiĢlerdir. Çocuklar 3,4,5,6 

yaĢlarında ölçümler yapılmıĢtır. Bu ölçümler sonucunda deney grubundaki 

çocukların zeka bölümü ve dil becerilerindeki puanları kontrol grubundakilere göre 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

Horacek, Ramey, Hoffmann(1978-1984)yürüttüğü Caroline Duyarlılık 

Eğitimi YaklaĢımı Projesi AraĢtırmasında aile eğitimi bebekler üç aylıkken baĢlamıĢ 

çocuklar sekiz yaĢına gelinceye kadar devam etmiĢtir. AraĢtırmaya dezavantajlı tek 

ebeveyn olan Afrika kökenli 118 aile katılmıĢtır. Eğitmenler ev ziyaretleri yoluyla 

ailelere eğitim vermiĢler ayrıca çocuklar bir eğitim merkezine devam etmiĢlerdir. 

Programın etkililiğini belirlemek üzere standardizasyonu yapılmıĢ testler ile 

çocukların biliĢsel ve duyuĢsal geliĢimleri ölçülmüĢ, ölçümler düzenli aralıklar ile 

tekrarlanmıĢtır. Deney grubundaki çocukların zeka puanları kontrol grubundaki 

çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur. 

Akkök(1984) ailelerin davranıĢsal yaklaĢıma dayalı aile rehberliği 

programına katılmalarının öğretilebilir düzeydeki çocukların özbakım becerilerini 

geliĢtirmesine katkısı ve bu programın anne babaların çocuklarına karĢı tutumlarına 

etkisini belirlemek amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Bu çalıĢmada haftalık 

toplantılar düzenlenmiĢ, toplantılarda ailelere özbakım becerilerinin öğretimine 

iliĢkin bilgi vermiĢ, ev ziyareti ve telefon görüĢmeleri ile programı sürdürmüĢtür. 

AraĢtırma sonunda aile rehberliği uygulamalarının öğretilebilir çocukların özbakım 

becerilerinin geliĢimine katkısı olduğu ve deneme grubundaki çocukların kontrol 

grubundaki çocuklara göre özbakım becerileri açısından daha ileri düzeyde oldukları 

bulunmuĢtur. 

Johnson ve Walker,(1988) yürüttükleri Houston Ebeveyn-Çocuk GeliĢim 

araĢtırmasında Meksika kökenli Amerikalı aileler ve onların bir yaĢlarındaki 
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çocukların sosyal ve zihinsel geliĢimleri araĢtırılmıĢtır. Programın birinci yılında ev 

ziyaretleri ile dil geliĢimi ve ebeveynlik becerileri ile ilgili aile rehberliği yapılmıĢ. 

Ġkinci yılda ise anneler için düzenlenen sınıflarda biliĢsel ve dil geliĢimi ve çocuğun 

yetiĢtirilmesinde gereksinim duyulabilecek sağlıklı ve güvenli bir ev ortamının nasıl 

düzenlenebileceği konusunda bilgilendirilmiĢlerdir. Elde edilen bulgularda çocuklar 

2,3 yaĢında iken deney grubundaki çocukların IQ puanları yüksek bulunmuĢ ve 

sadece birkaç davranıĢ problemi kaydedilmiĢtir.8-11 yaĢlarında deney grubundaki 

çocuklar baĢarı testlerinden kontrol grubundakilere göre daha yüksek puan 

almıĢlardır.  

Sucuoğlu ve Kuloğlu(1992)” Otistik Çocuklara Bağımsız YaĢam Becerileri 

Kazandırılması” konulu araĢtırmalarında birinci aĢamada 13 yaĢındaki 3 otistik 

çocuğa çeĢitli bağımsız yaĢam becerilerini okul ortamında davranıĢ değiĢtirme 

tekniklerini kullanarak öğretmiĢler, ikinci aĢamada annelerin eğitime katılmaları ile 

bu becerilerin ev ortamına genellenmesi sağlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

çocukların okulda öğrendikleri becerileri ev ortamında genelleyebildikleri ve 

annelerin eğitimci rolünde baĢarılı oldukları gözlenmiĢtir. 

Demirsoy-Böcü‟nün (1992), bilgi verici danıĢmanlığın serabral palsili çocuğa 

sahip annelerin kaygı düzeyine etkisini incelediği araĢtırmasında, yaĢları 2-10 yaĢ 

arasındaki çocukların 20-40yaĢ anneleri ile çalıĢmıĢtır. 20 deney, 20 kontrol grubu 

olmak üzere 40 anne üzerinde gerçekleĢtirilen araĢtırmada, öntest ve sontest oturumu 

Ģeklinde “özürlü veya sürekli hastalığı olan bireye sahip ailenin kaygı ve endiĢe 

düzeyini ölçme aracı” (KEÖA) uygulanmıĢtır. Bilgi verici danıĢmanlık uygulaması 

deney grubuna haftada bir kez yaklaĢık iki saatlik toplantılar Ģeklinde düzenlenmiĢ, 

kontrol grubuna ise hiçbir eğitim verilmemiĢtir. AraĢtırma sonuçları, bilgi verici aile 

danıĢmanlık uygulamasının annelerin kaygı düzeyine etkisinin olmadığına ancak 

bilgi verici danıĢmalık uygulaması sayesinde annelerin daha bilinçli oldukları, bu 

uygulamanın çocuklarını kabul etme açısından da yararlı olduğu yönündedir. 

 

Sucuoğlu, Kanık, Küçüker (1994) özel eğitimde anne baba programları adlı 

çalıĢmalarında davranıĢçı yaklaĢımı esas alan anne baba eğitimi programı 

hazırlamıĢtır. Uygulamaya zihinsel engelli çocuğa sahip anne-babalar katılmıĢtır. 

Program grup çalıĢması Ģeklinde yürütülmüĢ, anne baba rehberliği el kitabı ve 

videokasetleri ile desteklenmiĢtir. ÇalıĢma sonunda anne babaların programdan 

yararlandıkları, kazandıkları bilgileri günlük yaĢama uyguladıklarının anlaĢıldığı 

bildirilmektedir. 

Sucuoğlu, Küçüker ve Kobal(1997) Küçük Adımlar GeliĢimsel Geriliği Olan 

Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı‟nın 20 geliĢimsel geriliği olan ve üç riskli 

bebek ile anne-babaları üzerindeki etkileri belirlemiĢtir. Sonuçlar bebeklerin beceri 

dağarcığında anlamlı ölçüde artıĢ olduğunu, ayrıca programın anne-babaların 

özellikle bilgi gereksinimlerini karĢıladığını göstermiĢtir. 
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Vuran(1997)Zihinsel Engelli Çocuk Annelerine Ödüllendirme ve 

EleĢtirmenin Kazandırılmasında Bilgilendirme, Dönüt verme ve Ödüllendirmenin 

Etkililiği” adlı araĢtırma sonucunda bilgilendirme, dönüt verme, dönüt verme ile 

ödüllendirmenin birlikte kullanıldığı eğitim süresince annelerin ödül kullanmada 

artma, eleĢtiri sıklığında azalma, çocukların ise uygun davranıĢlarında artma ve 

uygun olmayan davranıĢlarında azalma görülmüĢtür. 

Cavkaytar(1998) “Anne ve Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Eğitimin Zihinsel 

Engelli Çocukların Özbakım ve Ev Ġçi Becerilerini Öğrenmelerine Katkısı” adlı 

çalıĢmasında anne ve sınıf öğretmenlerinin birlikte eğitildiği özbakım ve ev içi 

becerilerinin öğretimi programının tamamlayan annelerin yaptığı çalıĢmaların 

zihinsel özürlü çocukların özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerine katkısı 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Cavkaytar(1999) “Zihinsel Engellilere Özbakım ve Ev Ġçi Becerilerinin 

Öğretiminde Bir Aile Eğitim Programının Etkililiği”adlı araĢtırmasında bir aile 

eğitimi programı geliĢtirerek etkililiğini sınamıĢtır. AraĢtırmada aile eğitimi 

programını tamamlayan annelerin gerçekleĢtirdiği öğretim çalıĢmalarının çocuklarına 

özbakım ve ev içi becerilerini öğretmede etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Özen(1999) geliĢimsel geriliği olan çocuk annelerine sağlanan çocukların 

davranıĢ yada öğrenme sorunları için bir eğitim uzmanı ile ilk kez görüĢürken, 

gerekli etkili iletiĢim becerilerinin öğretimi uygulamasının etkisini sınamıĢtır. 

Annelerine etkili iletiĢim becerileri kazandırmaya yönelik yapılan öğretim 

sonucunda, tüm annelerin etkili iletiĢim davranıĢı oluĢturan becerileri kazandıkları ve 

araĢtırma için belirlenen ölçütleri karĢıladıkları görülmüĢtür. 

Tekin(2000) zihinsel özürlü çocuklara kardeĢleri aracılığı ile sunulan dört 

saniye bekleme süreli öğretimin ve eĢ zamanlı ipucuyla öğretimin etkiliklerinin ve 

verimliliklerinin karĢılaĢtırmak amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Elde edilen 

bulgular zihin özürlü kardeĢlerine öğretim yapan kardeĢlerin her iki öğretim 

yöntemini oldukça yüksek düzeyde güvenilir olarak kullandıklarını göstermiĢtir. 

Birkan(2001) “Küçük Adımlar Kursunun GeliĢim Geriliği Olan Çocuğa 

Sahip Annelerin Küçük Adımları Uygulama Becerilerini Kazanmalarına Etkisi” adlı 

araĢtırmasında her annenin Küçük Adımlar‟ı uygulama becerilerini %100 düzeyinde 

sergiledikleri saptanmıĢtır. Ġzleme çalıĢmalarında ise annelerin öğrendikleri becerileri 

sürdürdükleri sonucuna varılmıĢtır. 

Kırcaali-Ġftar, Uzuner, Batu, Vuran, Ergenekon(2001) “Küçük Adımlar 

GeliĢimsel Geriliği Olan Çocuklara Yönelik Erken Eğitim Programı EskiĢehir 

Uygulaması‟nın Aile Rehberi GörüĢlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi” adlı 

araĢtırmalarında program uygulamasını, programa katılan aile rehberinin bakıĢ 
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açısıyla değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda program 

uygulamasına katılan aile rehberlerinin, programın aileler, çocuklar ve aile 

rehberlerinin üzerinde pek çok olumlu etkisi olduğu görüĢünde olduklarını 

göstermiĢtir. 

Aydın (2002), otistik çocuk sahibi annelerine yönelik bir eğitim programı 

modeli geliĢtirdiği çalıĢmasında, otistik çocuğa sahip annelere uygulanan eğitim 

programı neticesinde, annelerin otistik çocuklarına temel becerileri öğretebilme 

düzeyleri ve annelerin yaĢadıkları kaygı düzeylerini araĢtırmıĢtır. Elde edilen veriler, 

otistik çocuk sahibi annelerin eğitim programı sonrasında, otistik çocuklarına temel 

becerileri öğretebilme düzeylerinin olumlu yönde etkilendiğini göstermiĢtir. 

 

Özcan (2004),”Zihinsel Özürlü Çocuklara Tuvalet Becerisi Öğretimine 

Yönelik Aile Eğitimi Programının Etkililiği” adlı çalıĢmasında zihin özürlü 

çocuklara tuvalet öğretimine yönelik aile eğitimi programını tamamlayan annelerin 

gerçekleĢtirdiği tuvalet becerisi öğretimi çalıĢmalarının, zihin özürlü çocukların 

tuvalet becerisini öğrenmedeki etkisini belirlemeye yönelik bir araĢtırma 

desenlemiĢtir. Bu araĢtırmada üç anne ve zihin özürlü çocuklarıyla çalıĢılmıĢ ve 

yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçları aile eğitimi programını tamamlayan annelerin zihin özürlü çocuklarının 

tuvalet becerisini bağımsız düzeyde öğrendiklerini, izleme sürecinde de benzer 

performans sergilediklerini göstermiĢtir. 

 

Kartal(2005) “Erken Çocukluk Eğitimi Programlarından Anne-Çocuk Eğitim 

Programının Altı YaĢ Grubundaki Çocukların BiliĢsel GeliĢimlerine Etkisi” adlı 

araĢtırmasında sosyoekonomik nedenler ile erken çocukluk hizmetlerinden 

yararlanamayan, fakat bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan çocukların geliĢimlerini 

desteklemek amacıyla kurum merkezli eğitim modeline bir alternatif olarak 

geliĢtirilen Anne Çocuk Eğitim Programı‟nın altı yaĢındaki çocukların biliĢsel 

geliĢimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda program 

grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. 

Yücel(2006) “Bağımsız Otistik Çocuklar Merkezi Hakkında Uzaktan Eğitime 

Dayalı Aile Eğitim Programının Etkililiği”adlı araĢtırmasında otistik çocukları olan 

anne-babaların OÇEM hakkındaki bilgilerinin uzaktan eğitim verilmesi durumunda 

değiĢip değiĢmediği incelemiĢtir. AraĢtırma sonunda uzaktan eğitim alan ailelerin 

öntest puanları ile son test puanları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur.  

Davis Üniversitesi(2008) tarafından yeni yürümeye baĢlayan otistik çocuklar 

ve aileleri için yoğun bir müdahale araĢtırma programı baĢlatılmıĢtır. AraĢtırma halen 

devam etmektedir sonuçlandırılmamıĢtır. AraĢtırma ebeveynlere çocukların tüm rutin 

bakımları ve kullanacakları oyuncaklar ile ilgili bilgiler vermekte, aileler ise evde 

pratik yapmaktadırlar. 
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Karaaslan(2010)” EtkileĢime Dayalı Erken Eğitim Programının GeliĢimsel 

Yetersizliğe Sahip Çocuklar ve Anneler Üzerine Etkisi” adlı araĢtırmasında EDEP‟i 

uygulayarak anneler ve çocukların geliĢimlerini ölçmüĢtür. 
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BÖLÜM  III 

YÖNTEM 

3.1AraĢtırmanın modeli 

 Bu araĢtırma 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların aile katılımlı eğitimin 

geliĢimlerine etkisini değerlendirmek amacıyla tasarlanmıĢ deneme modelinde bir 

araĢtırmadır. AraĢtırma gerçek deneme modellerinden ön test-son test kontrol gruplu 

model olarak desenlenmiĢtir. Çocukların geliĢimlerini kontrol altında tutmak ve 

baĢka bir değiĢkenin varlığını fark edebilmek için değerlendirmeler her hafta 

alınmıĢtır. 

AraĢtırma deseninin sembolik görünümü  aĢağıdaki gibi açıklanabilir. 

                                                Öntest         sontest 

                            GD        R        O1          X      O3 

                            GK            R        O2                        O4 

GD: Özel eğitim ve Aile eğitimi alan deney grubu 

GK: Özel eğitim alan kontrol grubu 

R: Deneklerin gruba  yansız atandığını  

O1  ve O3: Deney grubunun öntest ve sontest ölçümleri 

O2  ve O4: Kontrol grubunun öntest ve sontest ölçümleri 

X: Bağımsız değiĢken, aile katılımlı eğitimi göstermektedir.  

 

AraĢtırmanın modeli aĢağıdaki Ģekilde gösterilmiĢtir. 

GRUP UYGULAMA         

ÖNCESĠ 

UYGULAMA 

 
UYGULAMA 

SONRASI 

DENEY 

ÖNTEST 

ÖZEL EĞĠTĠM 

AĠLE KATILIMLI 

EĞĠTĠM 

SONTEST 

KONTROL 

ÖNTEST ÖZEL EĞĠTĠM SONTEST 
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3.2 ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Konya ilinde Üç 

Boyut Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yediveren Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezine devam eden 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocuklar 

oluĢturmaktadır. ÇalıĢmaya 10 deney grubu ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 

20 çocuk dahil edilmiĢtir. Gruplar seçilirken öntest puanları ile doğum tarihleri göz 

önünde tutularak gruplar eĢitlenmiĢtir. 

Deney ve kontrol grubu çocukların yaĢları ve ortalamaları aĢağıdaki gibidir. 

           TABLO-2 Deney grubu öğrencilerinin yaĢları ve ortalamaları 
TABLO 1 

DENEKLER AY 

1.ÖĞRENCİ 34 

2.ÖĞRENCİ 22 

3.ÖĞRENCİ 23 

4.ÖĞRENCİ 32 

 5.ÖĞRENCİ 31 

6.ÖĞRENCİ 34 

7.ÖĞRENCİ 27 

8.ÖĞRENCİ 25 

 9.ÖĞRENCİ 21 

10.ÖĞRENCİ 33 
  

Ortalama 29.2 

     

         TABLO-3 Kontrol grubu öğrencilerinin yaĢları ve ortalamaları 

DENEKLER AY 

1.ÖĞRENCİ 21 

2.ÖĞRENCİ 33 

3.ÖĞRENCİ 30 

4.ÖĞRENCİ 32 

5.ÖĞRENCİ 31 

6.ÖĞRENCİ 23 

7.ÖĞRENCİ 34 

8.ÖĞRENCİ 34 

9.ÖĞRENCİ 24 

10.ÖĞRENCİ 26 

Ortalama 28.8 
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Tablo 2 ve 3 incelendiğinde deney grubunun yaĢ ortalaması 29,2 iken, kontrol 

grubunun öğrencilerinin yaĢ ortalaması 28,8‟dir. Ġki grubun yaĢ ortalaması arasında 

0,4 ay kadar bir fark vardır. Bu fark bu araĢtırma için anlamlı bir fark değildir. 

TABLO-4 Deney ve kontrol grubunun baĢlangıç verileri  puan ortalamaları 

Ki-Kare test sonuçları 

Alıcı Dil  Che-square df Asymp.sig 

11.700 1 ,387 

Motor-BiliĢsel Che-square df Asymp.sig 

14.874 1 ,188 

Özbakım Che-square df Asymp.sig 

12.127 1 ,721 

 

Tablo-4 incelendiği zaman alıcı dil becerilerinde p=0,387 bulunmuĢtur. P= 

0,387> 0,05 olduğu için deney ve kontrol grubu öntest puan ortalaması arasında 

anlamlı bir fark yoktur. Motor-BiliĢsel becerilerinde p=0,188 bulunmuĢtur. P=0,188 

>0,05 olduğundan deney ve kontrol grubu öntest  puan ortalaması arasında anlamlı 

fark bulunmamıĢtır. Özbakım becerilerinde p= 0,721 bulunmuĢtur. P= 0,721> 0,05 

olduğundan deney ve kontrol grubu öntest puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

yoktur. 

3.3.Veri Toplama Araçlar 

 AraĢtırmada veri toplamak amacıyla üç alan( alıcı dil-motor biliĢsel- özbakım 

becerleri) için ayrı ayrı değerlendirme formu hazırlanmıĢtır. Değerlendirme formu 

öğretmen ve aile çalıĢma formlarının içindeki etkinlikler özel eğitimde kullanılan 

ipuçları puanlandırılarak hazırlanmıĢtır. Ayrıca Denver II GeliĢimsel Tarama Testi 

kullanılmıĢtır.  

Değerlendirme Formu; 

 Alıcı dil becerilerinde  “Verilen yönergeyi takip etme” ve bu becerinin; 

 Ġsme tepki verme, 

 Basit yönergeleri takip etme, 
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 1‟den fazla yönergeyi takip etme,  alt becerileri için toplam dokuz etkinlik 

hazırlanmıĢtır. Her bir alt amaç için üç etkinlik yer almaktadır. Ve her 

etkinlik kendi içinde ipuçları ile puanlanmıĢtır.  Eğer öğrenci fiziksel yardım 

ile beceriyi gerçekleĢtiriyorsa 1 puan, model olma ipucu ile gerçekleĢtiriyorsa 

2 puan, sözel ipucu ile gerçekleĢtiriyorsa 3 puan bağımsız olarak 

gerçekleĢtiriyorsa 4 puan almaktadır. Puanlama sekiz hafta boyunca her hafta, 

üç alt amaç  ve bu alt amaçların dokuz etkinliği içinde yapılmaktadır. Öğrenci 

alıcı dil becerilerinin üç etkinliği için en az 9 ( isme tepki verme alt becerisi 

1.etkinlik için en az 1 puan, 2. Etkinlik için en az 1 puan, 3. Etkinlik için en 

az 1 puan; basit yönergeleri takip etme alt becerisi 1.etkinlik için en az 1 

puan, 2. Etkinlik için en az 1 puan, 3. etkinlik için en az 1 puan; 1‟den fazla 

yönergeyi takip etme alt becerisi 1. etkinlik için an az 1 puan, 2.etkinlik için 

en az 1 puan, 3. etkinlik için en az 1 puan) en fazla 36 ( isme tepki isme tepki 

verme alt becerisi 1.etkinlik için en fazla 4 puan, 2. Etkinlik için en fazla 4 

puan, 3. Etkinlik için en fazla 4 puan; basit yönergeleri takip etme alt becerisi 

1.etkinlik için en fazla 4 puan, 2. Etkinlik için en fazla 4 puan, 3. etkinlik için 

en fazla 4 puan; 1‟den fazla yönergeyi takip etme alt becerisi 1. etkinlik için 

en fazla 4 puan, 2.etkinlik için en fazla 4 puan, 3. etkinlik için en fazla 4 

puan) puan almaktadır. 

Motor becerilerinden “Çubuğa halka takma” ve bu becerinin 

 Kavrama ve bırakma 

 Halkaları çubuğa geçirme 

 Çivi takma alt becerileri için toplam dokuz etkinlik planlanmıĢtır. Alıcı dil 

becerilerindeki puanlama motor becerileri içinde geçerlidir. Öğrenci en az 9, 

en fazla 36 puan almaktadır.  

Özbakım becerilerinden “Ağzını silme” ve bu becerinin 

 Kirli olduğunu fark etme 

 Kirlilikten rahatsız olma 

 Ağzını silme alt becerileri,  için toplam dokuz etkinlik planlanmıĢ ve alıcı dil 

becerilerindeki puanlama özbakım becerileri içinde geçerlidir. Öğrenci en az 

9 en fazla 36 puan almaktadır.  

         Formda toplam 27 etkinlik vardır. her bir etkinlik için her hafta puanlama 

yapılmıĢtır. Planlanan etkinlikler 0-3 yaĢ çocuklarına 12 ay boyunca uygulanarak 

geliĢtirilmiĢtir. Özel eğitim öğretmeni, çocuk geliĢimi öğretmeni, okulöncesi 

öğretmeni ve psikolojik danıĢma ve rehber öğretmenin görüĢleri alınmıĢ ve bu kiĢiler 

tarafından öğrencilere uygulanmıĢtır. Son olarak da uzman görüĢü alınmıĢtır. 

ÇalıĢılan beceriler ise yine bu kiĢilerin görüĢü alınarak 0-3 yaĢ zihinsel engelli 
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çocuklarla çalıĢılabilecek ve bu çocukların hâlihazırdaki becerilerinden yola çıkarak 

seçilmiĢtir.  

Denver II GeliĢimsel Tarama Testi ; 

 Denver GeliĢimsel Tarama Testi (DGTT), süt çocuklarının ve okul öncesi 

çocukların geliĢimini değerlendirmede kullanılan basit bir yöntemdir. Test 1967‟de 

Frankenburg ve Dodds tarafından hazırlanmıĢ, 1971‟de yeniden gözden geçirilmiĢtir. 

Türk toplumuna uyarlanması ve standardizasyonu 1982 yılında Yalaz ve Epir 

tarafından yapılmıĢtır . DGTT, Türk çocukları için standardize edilmiĢ ilk ve tek 

geliĢim testidir. DGTT, 1 ay ile 6 yaĢ arasındaki çocuklara kadar kolayca 

uygulanabilen bir testtir(Karasalihoğlu&Kırımi&Biner&Boz&Bozdereli,1997). 

Denver-II bir zeka testi değildir. Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği 

tahmin etmede kullanılmaz. Bunun yerine, çocuğun birtakım iĢlevlerindeki becerisini 

yaĢıtları ile karĢılaĢtırır. Öğrenme güçlü, konuĢma bozukluğu, duygusal bozukluk 

gibi tanılar vermek üzere yapılmamıĢtır ve hiçbir zaman fizik muayene veya tanısal 

değerlendirme yerine kullanılmamalıdır 

      Denver-II, aĢağıdaki geliĢimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde 

dört bölümde toplanmıĢ 116 maddeden oluĢmaktadır. 

1. KiĢisel-Sosyal: Ġnsanlarla anlaĢma, kendi bireysel gereksinimlerini karĢılayabilme. 

2. Ġnce Motor: El-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme. 

3. Dil: ĠĢitme , anlama, ve dili kullanma 

4. Kaba Motor: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların 

hareketi(Anlar& Yalaz,1990). 

3.4.Verilerin Toplanması ve Analizi 

3.4.1 Verilerin Toplanması  

AraĢtırmanın ön çalıĢmaları 2-24 Aralık tarihleri arasında yapılmıĢ, 25- 31 

Aralık tarihleri arasında öntest uygulama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Uygumla sekiz 

hafta sürmüĢ, her hafta öğretmenler değerlendirme almıĢ, sontest uygulama 

çalıĢmaları ise 1-6 Mart tarihleri arasında yapılmıĢtır.   

ÇalıĢma baĢlamadan önce öğrencilerin öğretmenleri ile çalıĢılma yapılmıĢ 

uygulama birliği olması için nasıl çalıĢılması gerektiği öğretmenlere gösterilmiĢtir. 

Öğretmenlerin soruları cevaplanmıĢ ve eksik görülen yerler tartıĢılmıĢtır. Çocukların 

yaĢları çok küçük olduğu ve ek olarak da davranıĢ problemleri görüldüğü için 

araĢtırmacı tarafından çocuklar ile birebir çalıĢma yapılmamıĢ, çocukların 

çalıĢmacıya ve etkinliklere tepki gösterilmesi engellenmiĢtir.   

Deney grubundaki öğrencilerin ailelerine çalıĢma formları dağıtılmıĢ ve nasıl 

çalıĢılacağı gösterilmiĢtir. Ayrıca aileler öğretmenlerin gözetiminde çocukları ile 
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çalıĢmıĢlar ve öğretmenler ailelerin eksiklerini düzeltmiĢtir. AraĢtırmacı ayrıca 

ailelerin çalıĢmasını ve öğretmenlerin çalıĢmasını gözlemlemiĢtir. ÇalıĢmaya uygun 

olmayan ya da eksik olan yerler düzeltilmiĢtir.  

Deney grubu çocukların öğretmenleri ve kontrol grubunun öğretmenleri 

çalıĢma boyunca hiç görüĢmemiĢlerdir. Bu Ģekilde çocukların geliĢimlerini 

paylaĢarak birbirlerinden etkilenmeleri engellenmiĢtir.  

Ailelerin çalıĢmaya katılmalarını teĢvik etmek ve çalıĢma süresince çalıĢmaya 

istekli Ģekilde devam etmelerini sağlamak için ailelere bir yarıĢma düzenlenmiĢ. En 

iyi çalıĢan aileye ve en iyi geliĢim sağlayan çocuğa ödül vaat edilmiĢtir. ÇalıĢma 

sırasındaki gerekli materyaller öğretmenler tarafından ailelere temin edilmiĢ bu 

Ģekilde materyallerde de birlik sağlanmıĢtır.  

ÇalıĢma formlarındaki etkinlikler kontrol grubundaki çocuklar için; haftada 

135 dakika özel eğitim merkezinde haftada üç gün 45‟ Ģer dakikalık oturumlar ile 

etkinlikler uygulanmıĢ ve her hafta öğretmen tarafından değerlendirme alınmıĢtır. 

Her etkinlik için ortalama 5 dakika ayrılmıĢtır. Deney grubundaki çocuklar için; 

haftada 135 dakika özel eğitim merkezinde haftada üç gün 45‟Ģer dakikalık 

oturumlar ile öğretmenler tarafından etkinlikler uygulanmıĢ, ayrıca haftada 3gün 

45‟Ģer dakikalık oturumlar Ģeklinde 135 dakika aileler evde çalıĢma yapmıĢ ve 

etkinlikleri uygulamıĢtır. Her hafta öğretmenler değerlendirme yapmıĢtır.  

Deney grubundaki çocuklar özel eğitim merkezlerine anneleri ile birlikte 

gelmiĢlerdir. 45 dk‟lık oturumlarda çocuklar öğretmenleri ile çalıĢırken annelerde 

sınıflara yerleĢtirilen kameralar aracılığı ile çocuklar ile öğretmenlerin çalıĢmalarını 

izlemiĢlerdir. Oturumlar sonunda ise öğretmenlerinden bilgi almıĢlar ve kendi 

çalıĢmaları hakkında sorular sormuĢlardır. Aileler evde özel eğitim merkezlerine 

geldikleri günler dıĢındaki günlerde kendilerine verilen çalıĢma formlarındaki 

etkinlikleri çocukları ile beraber çalıĢmıĢlardır. Evdeki çalıĢmalar yine 45 dk‟lık 

oturumlar Ģeklinde yapılmıĢ ama çocuğun tepki geliĢtirmesi durumunda oturumlar 

ikiye bölünmüĢtür. Öğrencilerin özel eğitime geldikleri günlerden biri değerlendirme 

günü kabul edilmiĢ ve değerlendirme gününde çalıĢmadan sonra değerlendirme 

alınmıĢtır. 

Kontrol grubundaki öğrencilerde özel eğitim merkezine anneleri ile birlikte 

gelmiĢler yalnız annelerin çalıĢmaları izlemelerine izin verilmemiĢtir. Ayrıca evde 

çalıĢma yapılması istenmemiĢtir. Özel eğitim merkezinde öğretmenler 45 dk‟lık 

oturumlar Ģeklinde çalıĢma yapmıĢlardır. Öğrencilerin özel eğitim merkezine 

geldikleri günlerden biri değerlendirme günü kabul edilmiĢ ve değerlendirme 

gününde çalıĢmadan sonra öğretmenler değerlendirme almıĢtır.   
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3.4.2. Verilerin Analizi  

AraĢtırmada veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS 10.0 ( The 

Statistical Package fort he Social Sciences ) sosyal bilimler için veri analizi paket 

programı kullanılarak  Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiĢ, gruplardan elde edilen 

puanların birbirlerinden anlamlı Ģekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

için Ki- Kare Testi kullanılmıĢtır. AraĢtırmada puan ortalaması arasındaki farkın 

anlamlılığı 0.05 manidarlık düzeyinde test edilmiĢtir.   
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BÖLÜM IV 

BULGULAR 

 0-3 YaĢ zihinsel engelli çocukların geliĢiminde aile katılımlı eğitim etkisini 

incelemek amacıyla bu araĢtırmada deney ve kontrol gruplarının alıcı dil- motor 

biliĢsel- özbakım becerilerine iliĢkin bulgular tablo 5- 16 arasında yer verilmiĢtir. 

 Deney grubunun alıcı dil becerilerinden Ġsme tepki verme, basit yönergeleri 

takip etme, 1‟den fazla yönergeyi takip etme alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam 

puanları ve öntest puanları; Motor becerilerinden Kavrama ve bırakma, halkaları 

çubuğa geçirme, çivi takma alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam puanları ve öntest 

puanları; Özbakım becerilerinden kirli olduğunu fark etme, kirlilikten rahatsız olma, 

ağzını silme alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam puanları ve öntest puanları tablo 

5,tablo 6 ve tablo 7‟da verilmiĢtir. 

TABLO-5 Deney grubu alıcı dil becerileri toplam puanları ve öntest puanlar 

A
LIC

I D
İL 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 34 16 19 22 28 30 31 35 36 10  

2.ÖĞRENCİ 22 29 30 31 32 33 33 33 33 14  

3.ÖĞRENCİ 23 26 26 28 30 32 33 33 33 11  

4.ÖĞRENCİ 32 21 21 23 24 27 27 27 27 12  

5.ÖĞRENCİ 31 23 23 24 25 27 31 31 31 17  

6.ÖĞRENCİ 34 32 32 34 34 35 35 35 35 18  

7.ÖĞRENCİ 27 13 17 20 25 29 32 35 36 9  

8.ÖĞRENCİ 25 20 20 23 26 29 35 36 36 9  

9.ÖĞRENCİ 21 25 25 29 31 33 35 35 36 13  

10.ÖĞRENCİ 33 33 33 35 36 36 36 36 36 17  

 

 Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin her hafta puanlarının yükseldiği ya da aynı 

kaldığı görülmektedir. Puanlarda düĢme görülmemiĢtir. 

TABLO-6 Motor-BiliĢsel becerileri toplam puanları ve öntest puanları 

M
O

TO
R

-B
İLİŞSEL 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 34 15 26 19 22 28 30 31 32 9 

2.ÖĞRENCİ 22 30 33 36 36 36 36 36 36 11 

3.ÖĞRENCİ 23 34 25 27 30 31 33 33 33 18 

4.ÖĞRENCİ 32 30 25 25 26 26 27 27 27 16 

5.ÖĞRENCİ 31 25 25 26 27 29 31 31 31 13 

6.ÖĞRENCİ 34 29 29 30 30 31 31 32 32 16 

7.ÖĞRENCİ 27 20 21 23 26 29 32 32 32 11 

8.ÖĞRENCİ 25 11 16 19 24 27 31 36 36 9 

9.ÖĞRENCİ 21 25 25 27 27 30 30 32 32 12 

10.ÖĞRENCİ 33 30 32 32 33 33 36 36 36 14 
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 Tablo 6 incelendiğinde bir öğrenci dıĢında öğrencilerin hepsinin her hafta 

puanları yükselmiĢ ya da aynı kalmıĢtır. Puanlarda düĢüĢ olmamıĢtır. 

TABLO-7 Özbakım Becerileri toplam puanları ve öntest puanları 

Ö
Z B

A
K

IM
 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

2.ÖĞRENCİ 22 34 34 36 36 36 36 36 36 20 

3.ÖĞRENCİ 23 9 9 10 12 12 13 14 14 9 

4.ÖĞRENCİ 32 21 25 26 26 26 27 27 27 15 

5.ÖĞRENCİ 31 20 20 20 21 22 22 23 24 11 

6.ÖĞRENCİ 34 18 18 18 21 22 23 23 23 9 

7.ÖĞRENCİ 27 14 14 15 17 19 19 19 19 9 

8.ÖĞRENCİ 25 9 9 10 12 13 16 21 26 9 

9.ÖĞRENCİ 21 20 20 21 21 21 22 25 25 10 

10.ÖĞRENCİ 33 21 21 21 22 22 23 27 27 13 

 

 Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin hepsinin her hafta puanları yükselmiĢ yada 

aynı kalmıĢtır. Puanlarda düĢüĢ olmamıĢtır. 

TABLO-8 Deney grubu Kruskal Wallis Test Betimleyici istatistik ve sıralama 

sonuçları  

 KiĢi sayısı Aritmetik 

ortalama 

Minimum 

puan 

Maksimum 

puan 

Alıcı dil  

 

20 21,2375 9.00 35,13 

Motor 

BiliĢsel 

20 20,9563 9.00 34,88 

Özbakım 

Becerileri 

20 15,7187 9.00 35,50 

Test  20 1.5000 1,00 2,00 

Test Ortalama tekrarı 

Alıcı Dil 

 

Öntest 5,50 

Sontest  15,50 

Total   

Motor 

BiliĢsel 

Öntest 5,50 

Sontest 15,50 

Total   

Özbakım 

Becerileri  

Öntest 6,85 

Sontest 14,15 

Total   
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TABLO-9 Kontrol  grubu  Kruskal Wallis Test Betimleyici Ġstatistik ve 

sıralama sonuçları   

 KiĢi sayısı Aritmetik 

ortalama 

Minimum 

puan 

Maksimum 

puan 

Alıcı dil  

 

20 17,3875 9.00 49,50 

Motor 

BiliĢsel 

20 14,6563 9.00 26,13 

Özbakım 

Becerileri 

20 12,2000 9.00 23,13 

Test  20 1.5000 1,00 2,00 

Test Ortalama tekrarı 

Alıcı Dil 

 

Öntest 7,80 

Sontest  13,20 

Total   

Motor 

BiliĢsel 

Öntest 7,5 

Sontest 13,50 

Total   

Özbakım 

Becerileri  

Öntest 9,10 

Sontest 11,90 

Total   

 

 Tablo 8 ve tablo 9 incelendiğinde alıcı dil becerileri deney grubu sekiz hafta 

puan ortalamaları 21,2375; kontrol grubu sekiz hafta puan ortalamaları 17,3875 

bulunmuĢtur. Deney grubunun ortalaması kontrol grubunun ortalamasından yüksek 

çıkmıĢtır. Alıcı dil alanında minimum puan deney ve kontrol grubunda 9 iken 

maksimum puan deney grubununki 35,13 iken kontrol grubununki 49,50 çıkmıĢtır. 

Kontrol grubunun maksimum puanı daha yüksektir. Alıcı dil becerilerinde aile 

katılımlı eğitim çocukların geliĢiminde etkilidir sonucu çıkmaktadır.  

 Motor-biliĢsel alan incelendiğinde deney grubunun sekiz hafta puan 

ortalamaları 20,9563, kontrol grubunun sekiz hafta puan ortalamaları 14,6563 

çıkmıĢtır. Deney grubunun sekiz hafta puan ortalamaları kontrol grubunkinden 

yüksek çıkmıĢtır. Grupların minimum puanları aynı iken deney grubunun maksimum 

puanı( 34,88) ,kontrol grubunun maksimum puanından ( 26,13) yüksek çıkmıĢtır. Bu 

bilgiler aile katılımlı eğitimin motor-biliĢsel alanda çocukların geliĢiminde etkili 

olduğunu göstermektedir. 
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 Özbakım becerileri incelendiğinde deney grubunun sekiz hafta puan ortalaması 

15,7187 iken; kontrol grubunun sekiz hafta puan ortalaması 12,2000 bulunmuĢtur. 

Deney grubunun sekiz hafta puan ortalamaları kontrol grubunun sekiz hafta puan 

ortalamasından yüksek çıkmıĢtır. Grupların minimum puanları aynı iken deney 

grubunun maksimum puanı( 35,50 ) kontrol grubunun maksimum puanından (23,13) 

yüksek bulunmuĢtur. Bu bilgilere göre özbakım becerilerinde aile katılımı çocukların 

geliĢimini etkilemiĢtir. AĢağıda deney ve kontrol grubunun 8 değerlendirmenin 

aritmetik ortalaması ve maksimum puanları Ģekil üzerinde gösterilmiĢtir. 

ġEKĠL -1 Deney ve kontrol grubunun 8 değerlendirmenin aritmetik ortalaması 

karĢılaĢtırılması  

21,23 20,95

15,71
17,38

14,65
12,2

0

5

10

15

20

25

Alıcı dil Motor Özbakım

Deney grubu

kontrol grubu

 

ġEKĠL -2 Deney ve kontrol grubunun 8 değerlendirmenin maksimum puanları 

karĢılaĢtırılması 

35,13 34,8 35,5

49,5

26,13
23,13

0
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20

30

40

50

60
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 Tablo 8 incelendiğinde deney grubunun alıcı dil becerilerinde öntest puan 

ortalamaları 5,50 iken sontest puan ortalamaları 15,50 bulunmuĢtur. Öntest puan 

ortalamaları ile son test puan ortalamaları arasında sayısal olarak far vardır. Motor-

biliĢsel alanda öntest puan ortalamaları 5,50 iken sontest puan ortalamaları 15,50 

bulunmuĢtur. Öntest ve sontest puan ortalamaları arasında sayısal olarak fark 

bulunmuĢtur. Özbakım becerilerinde öntest puan ortalamaları 6,85 iken sontest puan 

ortalamaları 14,15 çıkmıĢtır. Bu bilgiler deney grubu çocukların geliĢim sağladığını 

göstermektedir.  AĢağıda deney grubunun öntest ve sontest ortalamaları Ģekil 

üzerinde gösterilmiĢtir. 

ġEKĠL-3 Deney grubu öntest ve sontest puan ortalamaları karĢılaĢtırılması 

5,5 5,5
6,85

15,5 15,5
14,15

0
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14

16

18

Alıcı dil Motor Özbakım

Öntest
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TABLO-10 Deney Grubunun öntest-sontest  puan ortalamaları farkı anlamlılık 

durumu Ki-Kare Test sonuçları  

 Alıcı Dil  Motor BiliĢsel Özbakım Beceriler 

Ki-Kare 14,307 14,318 7,509 

df 1 1 1 

p ,000 ,000 ,005 

 

 Alıcı dil becerilerinde p=0,000 bulunmuĢtur. P= 0,000<0,05 olduğundan öntest 

ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır.  

 Motor –biliĢsel alanda p= 0,000 bulunmuĢtur. P= 0,000<0,05 olduğundan 

öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır.  

 Özbakım becerilerinde p= 0,005 bulunmuĢtur. P= 0,005<0,05 olduğundan 

öntest ve sontest arasında anlamlı fark vardır. Yani üç alanda çocuklar geliĢim 

sağlamıĢlardır. 
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 Tablo 9 incelendiğinde kontrol grubunun alıcı dil becerilerinde öntest 

ortalamaları 7,80 iken son test puan ortalamaları 13,20 bulunmuĢtur. Sontest puan 

ortalamaları öntest puan ortalamalarından sayısal olarak büyüktür. Motor-biliĢsel 

becerilerde öntest ortalamaları 7,50 iken sontest ortalamaları 13,50 bulunmuĢtur. 

Sontest ortalamaları öntest puan ortalamalarından sayısal olarak büyüktür. Özbakım 

becerileri öntest puan ortalamaları 9,10 iken sontest puan ortalamaları 11,90 

bulunmuĢtur. Bu bilgilere göre kontrol grubu çocukları da üç alanda geliĢim 

göstermiĢlerdir. AĢağıda kontrol grubunun öntest ve sontest ortalamaları Ģekil 

üzerinde gösterilmiĢtir. 

ġEKĠL-4 Kontrol grubunun öntest ve sontest ortalamaları karĢılaĢtırılması 

7,8 7,5
9,1

13,2 13,5
11,9
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TABLO-11 Kontrol Grubunun öntest-sontest puan ortalamaları farkı 

anlamlılık durumu Ki-Kare Test sonuçları  

 Alıcı Dil  Motor BiliĢsel Özbakım Beceriler 

Ki-Kare 4,185 5,282 1,279 

df 1 1 1 

p ,041 ,022 ,258 

 

 Tablo11 incelendiğinde alıcı dil becerilerinde p= 0,041 bulunmuĢtur. 

P=0,041<0,05 olduğundan öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

vardır.  Motor-biliĢsel alanda p=0.022 bulunmuĢtur. P= 0,022<0,05 olduğundan 

öntest ve sontest puan ortalamaları arasında anlamlı fark vardır. Özbakım 

becerilerinde p= 0,258 bulunmuĢtur. P= 0,258> 0,05 olduğundan öntest ve sontest 

arasındaki fark anlamlı değildir. Bu sonuçlara göre kontrol grubu çocukları alıcı dil 

ve motor-biliĢsel alanda geliĢim göstermiĢler özbakım becerilerinde geliĢim 

göstermemiĢlerdir. 
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 Kontrol grubunun alıcı dil becerilerinden Ġsme tepki verme, basit yönergeleri 

takip etme, 1‟den fazla yönergeyi takip etme alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam 

puanları ve öntest puanları; Motor becerilerinden Kavrama ve bırakma, halkaları 

çubuğa geçirme, çivi takma alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam puanları ve öntest 

puanları; Özbakım becerilerinden kirli olduğunu fark etme, kirlilikten rahatsız olma, 

ağzını silme alt becerilerinin 9 etkinliğin toplam puanları ve öntest puanları tablo 

12,tablo 13 ve tablo 14‟de verilmiĢtir. 

TABLO-12 Kontrol grubu alıcı dil becerileri toplam puanları ve öntest puanları 

A
LIC

I D
İL 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 21 16 19 23 23 22 22 24 24 14 

2.ÖĞRENCİ 33 10 10 12 13 15 16 16 16 9 

3.ÖĞRENCİ 30 11 11 12 12 13 13 14 14 11 

4.ÖĞRENCİ 32 21 23 24 27 27 28 29 29 18 

5.ÖĞRENCİ 31 18 18 20 22 22 23 24 24 17 

6.ÖĞRENCİ 23 18 18 19 20 20 20 20 21 18 

7.ÖĞRENCİ 34 18 20 20 26 28 28 28 28 15 

8.ÖĞRENCİ 34 9 9 9 12 13 21 21 22 9 

9.ÖĞRENCİ 24 16 17 20 20 20 22 24 25 15 

10.ÖĞRENCİ 26 9 10 11 12 14 16 19 19 9 

 

 Tablo 12 incelendiğinde öğrencilerin hepsinin her hafta puanları yükselmiĢ ya 

da aynı kalmıĢtır. Puanlarda düĢüĢ olmamıĢtır. 

TABLO-13 Kontrol grubu motor-biliĢsel toplam puanları ve öntest puanları 
M

O
TO

R
-B

İLİŞSEL 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 21 12 15 18 20 21 23 24 24 10 

2.ÖĞRENCİ 33 12 12 13 15 16 17 18 18 9 

3.ÖĞRENCİ 30 9 9 10 10 11 13 13 13 9 

4.ÖĞRENCİ 32 21 23 25 25 26 26 27 27 19 

5.ÖĞRENCİ 31 20 21 22 26 27 28 32 33 20 

6.ÖĞRENCİ 23 11 11 12 14 15 17 17 18 9 

7.ÖĞRENCİ 34 21 22 23 26 26 28 28 28 18 

8.ÖĞRENCİ 34 9 9 9 9 11 17 17 17 9 

9.ÖĞRENCİ 24 9 9 10 10 10 10 10 11 9 

10.ÖĞRENCİ 26 9 9 9 11 14 16 19 21 9 

 

 Tablo 13 incelendiğinde öğrencilerin hepsinin her hafta puanları yükselmiĢ ya 

da aynı kalmıĢtır. Puanlarda düĢüĢ olmamıĢtır. 
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TABLO-14 Kontrol grubu Özbakım becerileri toplam puan ve öntest puanları 

Ö
Z B

A
K

IM
 

DENEKLER AY 1.HAFTA 2.HAFTA 3.HAFTA 4.HAFTA 5.HAFTA 6.HAFTA 7.HAFTA 8.HAFTA ÖNTEST 

1.ÖĞRENCİ 21 12 16 19 19 20 19 21 22 11 

2.ÖĞRENCİ 33 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

3.ÖĞRENCİ 30 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

4.ÖĞRENCİ 32 20 20 21 24 25 25 25 25 15 

5.ÖĞRENCİ 31 9 10 10 10 10 10 10 10 9 

6.ÖĞRENCİ 23 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

7.ÖĞRENCİ 34 19 21 22 23 23 24 24 24 17 

8.ÖĞRENCİ 34 9 9 9 12 12 12 18 18 9 

9.ÖĞRENCİ 24 12 13 13 13 15 17 17 17 10 

10.ÖĞRENCİ 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

 Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin hepsinin her hafta puanları yükselmiĢ ya 

da aynı kalmıĢtır. Puanlarda düĢüĢ olmamıĢtır. 

TABLO-15 Deney ve kontrol grubunun sontest Kruskal Wallis Test Sonuçları  

 KiĢi sayısı Aritmetik 

ortalama 

Minimum 

puan 

Maksimum 

puan 

Alıcı dil  

 

20 25,3750 12,50 49,50 

Motor 

BiliĢsel 

20 23,1125 9.88 34,88 

Özbakım 

Becerileri 

20 16,8688 9.00 35,50 

Test  20 1.5000 1,00 2,00 

 

 

  

 

 

 

 

 Tablo 15‟ incelendiğinde alıcı dil becerilerinde tüm çalıĢma grubunun sontest 

ortalaması 25,3750; motor-biliĢsel becerilerde 23,1125; özbakım becerilerinde 

Grup   KiĢi sayısı Ortalama 

tekrarı 

Alıcı Dil 

 

Deney  10 14,30 

Kontrol   10 6,70 

Total  20  

Motor 

BiliĢsel 

Deney  10 15,15 

Kontrol  10 5,85 

Total  20  

Özbakım 

Becerileri  

Deney  10 12,80 

Kontrol  10 8,20 

Total  20  
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16,8688 bulunmuĢtur. KarĢılaĢtırma yapıldığı aritmetik ortalamada alıcı dil 

ortalaması > motor biliĢsel> özbakım becerileri Ģeklindedir. Alıcı dil becerileri ile 

motor biliĢsel arasındaki sayısal fark özbakım becerileri ile motor biliĢsel beceriler 

arasındaki farktan daha azdır. 

 Deney grubunun sontest ortalaması alıcı dil becerilerinde 14,30 iken kontrol 

grubunun son test ortalaması 6,70 çıkmıĢtır.  14,30> 6,70 olduğundan alıcı dil 

becerilerinde sayısal olarak far vardır. Motor- biliĢsel becerilerde deney grubunun 

son test ortalaması 15,15 iken kontrol grubununki 5,85 çıkmıĢtır. 15,15> 5,85 

olduğundan motor-biliĢsel becerilerde deney ve kontrol grubun sontest puan 

ortalaması arasında sayısal olarak fark vardır. Özbakım becerilerinde deney 

grubunun son test puan ortalaması 12,80 iken kontrol grubununki 8,20 çıkmıĢtır. 

Deney ve kontrol grubu arasında sayısal fark vardır, fakat bu fark diğer alanlar kadar 

yüksek değildir. AĢağıda deney ve kontrol grubunun son test ortalamaları Ģekil 

üzerinde gösterilmiĢtir.  

ġEKĠL-5 Deney ve kontrol grubu sontest ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

14,3
15,15

12,8

6,7
5,85

8,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alıcı dil Motor Özbakım

Deney grubu

kontrol grubu

 

 Tablo 16‟ de deney ve kontrol grubunun sontest aritmetik ortalamaları 

arasındaki sayısal farkların anlamlı olup olmadığına bakılmıĢtır. 

TABLO-16 Deney ve kontrol grubunun sontest puan ortalamaları farkı 

anlamlılık durumu Ki-Kare Test sonuçları  

 Alıcı Dil  Motor BiliĢsel Özbakım Beceriler 

Ki-Kare 8,251 12,365 3,069 

df 1 1 1 

p ,004 ,000 ,080 
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 Tablo 16 incelendiğinde alıcı dil becerilerinde p= 0,004 bulunmuĢtur. 

P=0,004< 0,05 olduğundan alıcı dil becerilerinde deney grubu sontest puan 

ortalaması ile kontrol grubu son test puan ortalaması arasında anlamlı fark vardır. Bu 

bilgilere göre 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların alıcı dil becerilerinin geliĢiminde 

aile katılımlı eğitim etkili olmuĢtur. Motor-biliĢsel becerilerde p= 0,000 bulunmuĢtur. 

P= 0,000< 0,05 olduğundan deney grubu sontest puan ortalaması ile kontrol grubu 

son test puan ortalaması arasında anlamlı fark vardır. Bu bilgiye göre 0-3 yaĢ zihinsel 

engelli çocukların motor-biliĢsel becerilerinin geliĢiminde aile katılımlı eğitim 

etkilidir. Özbakım becerilerine bakıldığında p= 0,80 bulunmuĢtur. P= 0,80> 0,05 

olduğundan deney grubu sontest puan ortalaması ile kontrol grubu sontest puan 

ortalaması arasında anlamlı fark yoktur. Bu bilgiye göre 0-3 yaĢ zihinsel engelli 

çocukların özbakım becerileri geliĢiminde aile katılımlı eğitim etkili olmamıĢtır. 

 Motor-biliĢsel beceriler ile alıcı dil becerileri arasında karĢılaĢtırma 

yapıldığında 0,004 >0,00 olduğundan 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların motor-

biliĢsel becerilerinin geliĢiminde aile katılımlı eğitim alıcı dil becerilerinin 

geliĢiminde aile katılımlı eğitimden daha etkili olmuĢtur.  

ġEKĠL-6 Denver II GeliĢimsel Tarama Testi Deney Grubunun Öntest Sontest 

GeliĢim YaĢları Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

11,5

17,9
15,5

12,4

20,5

29,3 29,7

22,8

0

5

10

15

20

25

30

35

Kişisel-sosyal İnce-Motor Dil Kaba Motor

öntest

sontest

 

 ġekil-6 incelendiğinde deney grubunun sontest geliĢimsel yaĢ ortalamaları 

öntest geliĢimsel yaĢ ortalamalarından yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar değerlendirme 

formunun puan ortalamalarını desteklemektedir.   
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ġEKĠL-7 Denver II GeliĢimsel Tarama Testi  Kontrol Grubunun Öntest Sontest 

GeliĢim YaĢları Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

10,3

16,1
14,2 13,5

12,6

18,7

15,3 15,4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Kişisel-sosyal İnce-Motor Dil Kaba Motor

öntest

sontest

 

 

 ġekil-7 incelendiğinde kontrol grubunun sontest geliĢimsel yaĢ ortalamaları 

öntest geliĢimsel yaĢ ortalamalarından yüksek çıkmıĢtır. Bu sonuçlar değerlendirme 

formunun puan ortalamalarını desteklemektedir. Fakat öntest ve sontest puan 

ortalamaları arasındaki fark deney grubununki kadar yüksek değildir. Kontrol 

grubundaki testler arasındaki fark özel eğitimden, deney grubu ise aile eğitiminden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

ġEKĠL-8 Denver II GeliĢimsel Tarama Testi Deney Ve Kontrol Grubunun 

Sontest GeliĢim YaĢları Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması 

20,5

29,3 29,7

22,8

12,6

18,7
15,3 15,4

0
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İnce-Motor Dil Kaba Motor

Deney grubu
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 ġekil-8 incelendiğinde Denver II geliĢimsel Tarama Testi deney grubunun 

sontest geliĢimsel yaĢ ortalamaları kontrol grubunun geliĢimsel yaĢ ortalamalarından 

yüksek bulunmuĢtur. KiĢisel- sosyal alanda yaĢ farkları 7 ay civarında bulunmuĢtur. 

Diğer alanlara göre en az fark bu alana aittir. Değerlendirme formundaki özbakım 

alanına ait bulguları desteklemektedir. Kaba motor alnındaki yaĢ farkı da 7 ay 

civarındadır. Bu alanda aile katılımlı eğitim çalıĢması yapılmamıĢtır. YaĢ farkının iki 

grup alanında az olmasının nedeni çalıĢma yapılmamasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. En yüksek fark dil alanında bulunmuĢtur.  
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BÖLÜM V 

5.1 TARTIġMA VE YORUM 

 AraĢtırmanın bu bölümünde elde edilen bulgular, alan yazından elde edilen 

bulgular da kullanılarak tartıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. 

 AraĢtırma bulgularına göre kontrol grubunun yani sadece özel eğitim alan grup 

önetst ve sontest ortalamaları arasında fark oluĢmuĢtur. OluĢan bu fark özel 

eğitimden kaynaklanmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar genellikle diğer 

yaĢıtlarının geliĢim süresince elde edindikleri becerilerin önemli bir bölümünü ek 

destekle edinirler. Bu nedenle erken çocukluk dönemindeki tüm özel gereksinimli 

çocuklarda biliĢsel geliĢim, devinsel geliĢim, kiĢisel-toplumsal geliĢim ve dil geliĢim 

alanlarının tümünü destekleyici etkinliklere yer verilmelidir( Hamamcı, 2004). 

 AraĢtırmada ailenin eğitime katılması çocuğun geliĢimini etkilemektedir. Bu 

konuda Bronfenbrenner (1979), çocuğa verilecek erken eğitim hizmetinin öncelikle 

çocukla yakın iliĢkisi olan annenin babanın ve öğretmenin olmak üzere çevrenin 

katılımı sağlandığı sürece etkili olabileceğini söylemiĢtir( Aktaran; Sazak-

Pınar,2006.ss.77). Uzmanlar çocuklar ile belli sürelerde çalıĢmaktadır. Oysa 

çocukların zamanlarının çoğu aileleriyle birlikte geçirmektedir. Dolaysıyla aileler 

evde çocukları ile uzmanlardan daha uzun süre verimli bir Ģekilde çalıĢabilirler. Ev 

öğretiminin baĢarısı tamamen anne-babaların katılımına bağlıdır. Uzman tarafından 

haftada birkaç saat çocuğa uygulanan öğretim çocuğun becerileri öğrenmesi için 

yeterli değildir. Bu nedenle ev ziyaretleri arasındaki sürede anne-babaların öğretim 

çalıĢmalarını evde sürdürmeleri istenmektedir. Ev öğretimi ancak bu Ģekilde 

uygulandığında anne babaların etkin katılımı sağlanacaktır( Birkan,2002) 

 Yapılan çalıĢmada alıcı dil ve motor-biliĢsel alanda aile katılımlı eğitim 

çocuğun geliĢimini etkilemiĢtir. Bu bulguyu destekleyen çalıĢmalar vardır. Syracuse 

üniversitesi( 1969-1975) tarafından yapılan “Syracuse Aileyi GeliĢtirmeye Yönelik 

AraĢtırma Programı” adlı araĢtırmalarında risk grubundaki çocuklara ve annelere 

haftalık ev ziyaretleri ile eğitim vermiĢlerdir. Çocuklar 3.4.5.6 yaĢlarında ölçümler 

yapılmıĢtır. Bu ölçümler sonucunda deney grubundaki çocukların zekâ bölümü ve dil 

becerilerindeki puanları kontrol grubundakilere göre anlamlı düzeyde yüksek 

bulunmuĢtur.  

 Horacek,Ramey,Hoffmann(1978-1984)yürüttüğü Caroline Duyarlılık Eğitimi 

YaklaĢımı Projesi AraĢtırmasında aile eğitimi bebekler üç aylıkken baĢlamıĢ 

çocuklar sekiz yaĢına gelinceye kadar devam etmiĢtir. AraĢtırmaya dezavantajlı tek 

ebeveyn olan Afrika kökenli 118 aile katılmıĢtır. Eğitmenler ev ziyaretleri yoluyla 

ailelere eğitim vermiĢler ayrıca çocuklar bir eğitim merkezine devam etmiĢlerdir. 

Programın etkililiğini belirlemek üzere standardizasyonu yapılmıĢ testler ile 
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çocukların biliĢsel ve duyuĢsal geliĢimleri ölçülmüĢ, ölçümler düzenli aralıklar ile 

tekrarlanmıĢtır. Deney grubundaki çocukların zeka puanları kontrol grubundaki 

çocukların puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur.  

 Kartal(2005) “Erken Çocukluk Eğitimi Programlarından Anne-Çocuk Eğitim 

Programının Altı YaĢ Grubundaki Çocukların BiliĢsel GeliĢimlerine Etkisi” adlı 

araĢtırmasında sosyoekonomik nedenler ile erken çocukluk hizmetlerinden 

yararlanamayan fakat bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan çocukların geliĢimlerini 

desteklemek amacıyla, kurum merkezli eğitim modeline bir alternatif olarak 

geliĢtirilen Anne Çocuk Eğitim Programı‟nın altı yaĢındaki çocukların biliĢsel 

geliĢimine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıĢtır. AraĢtırma sonucunda program 

grubunun ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı fark bulunmuĢtur. 

 AraĢtırma sonucunda elde edilen bulguları destekleyen, aile katılımlı 

eğitimin biliĢsel beceriler üzerinde olumlu etkisi olduğunu gösteren diğer bir 

araĢtırma da Perry çok kapsamlı anaokulu projesidir. David Weikart‟ın okulöncesi 

çağdaki yoksul ve azınlık çocuklarına uyguladığı bir programdır. Programa düĢük 

sosyoekonomik düzeydeki Afrika kökenli 123 Amerikalı ailenin zeka düzeyi 

puanları düĢük ailelerin çocukları katılmıĢtır. Müdahale programı kurum merkezli 

anaokullarının sınıflarında haftanın 5 günü 2.5 saat süreyle ekim mayıs ayları 

arasında iki yıl boyunca ve öğretmenlerin haftada 90 dakika süren ev ziyaretlerine 

dayalı olarak yürütülmüĢtür( Weikart, 1978; Kartal,2008). Program grubundakiler 

programın bitiminde zeka bölümü puanı olarak kontrol grubundakilere göre daha 

yüksek puan almıĢlardır. Ancak programın bu etkisinin okul baĢlangıcında 

özelliklede 8 yaĢından itibaren azalmaya baĢladığı belirtilmiĢtir. BaĢarı testlerinden 

de yine program grubundakiler anlamlı derecede yüksek puan almıĢlardır. Lise baĢarı 

ortalamaları da kontrol grubundakilere göre daha yüksek bulunmuĢtur. 28 yaĢına 

gelindiğinde gruplar arasında üniversite eğitimi alma durumlarında fark 

belirtilmemiĢtir(Schweinhart,2003,Kartal,2008). Perry Çok Kapsamlı Anaokulu 

Projesinde takip çalıĢması çok uzun süre aralıklarla yapılmıĢtır. Bu araĢtırma da ise 

takip çalıĢması yapılmamıĢtır.  

Yukarıdaki çalıĢmaya benzer, ayrıca araĢtırmayı destekleyen bir diğer çalıĢma 

ise Milwaukee Projesidir.  IQ su 70 ve altındaki annelerin çocuk bakımı hakkında 

eğitilerek çocuklarını doğru uyarmaları ve oynamaları ile ilgilidir. Bu proje 

kapsamında eğitim alan annelerin çocuklarının almayanlara nazaran IQ seviyelerinin 

yükseldiği bulunmuĢtur. Ama bu projenin psikososyal dezavantajı da eleĢtirilen bir 

yönüdür(Gaber ve Heber,1973; Heber ve Gerber, 1971; Strickland, 1971; Slyvia& 

Bayhan,2009). Heber, Milwaukee bölgesinde 40 yeni doğan seçmiĢtir. IQ‟su 70 ve 

70den düĢük annelerdir. Yeni doğanlardan rastgele deney ve kontrol grubu 

seçilmiĢtir. Deney grubundaki annelere çocuk bakımı eğitimi verilmiĢtir. Deney 

grubu çocukları dil ve biliĢsel becerileri geliĢtirmek üzere tasarlanmıĢ yüksek 
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kalitede bebek uyarım merkezlerine alınmıĢlardır. Orada haftada 5gün 7saat 

kalmıĢlardır. Proje sonunda deney grubundaki çocukların IQ‟ su 120, kontrol grubu 

çocukların ise 87 dir. Program bittikten sonra çocukların IQ‟sunda azalma 

baĢlamıĢtır. Deney grubundaki çocukların IQ‟ su 105‟e gerilerken kontrol grubu ise 

85‟e gerilemiĢtir. (http://en.wikipedia.org/wiki/milwaukee_project). 

 AraĢtırmada alıcı dil ve motor-biliĢsel alanlarda aile katılımlı eğitim çocuğun 

geliĢimini etkilerken özbakım alanında etkilememiĢtir. Oysa Cavkaytar (1998) 

“Anne ve Sınıf Öğretmenlerinin Birlikte Eğitimin Zihinsel Engelli Çocukların 

Özbakım ve Ev Ġçi Becerilerini Öğrenmelerine Katkısı” adlı çalıĢmasında, anne ve 

sınıf öğretmenlerinin birlikte eğitildiği özbakım ve ev içi becerilerinin öğretimi 

programının tamamlayan annelerin yaptığı çalıĢmaların, zihinsel özürlü çocukların 

özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerine katkısı olduğu belirlenmiĢtir.  

 Aynı Ģekilde, Özcan (2004),”Zihinsel Özürlü Çocuklara Tuvalet Becerisi 

Öğretimine Yönelik Aile Eğitimi Programının Etkililiği” adlı çalıĢmasında zihin 

özürlü çocuklara tuvalet öğretimine yönelik aile eğitimi programını tamamlayan 

annelerin gerçekleĢtirdiği tuvalet becerisi öğretimi çalıĢmalarının, zihin özürlü 

çocukların tuvalet becerisini öğrenmedeki etkisini belirlemeye yönelik bir araĢtırma 

desenlemiĢtir. Bu araĢtırmada üç anne ve zihin özürlü çocuklarıyla çalıĢılmıĢ ve 

yoklama evreli denekler arası çoklu yoklama modeli kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

sonuçları aile eğitimi programını tamamlayan annelerin zihin özürlü çocuklarının 

tuvalet becerisini bağımsız düzeyde öğrendiklerini, izleme sürecinde de benzer 

performans sergilediklerini göstermiĢtir.  

 Diğer yandan Akkök(1984) ailelerin davranıĢsal yaklaĢıma dayalı aile 

rehberliği programına katılmalarının öğretilebilir düzeydeki çocukların özbakım 

becerilerini geliĢtirmesine katkısı ve bu programın anne babaların çocuklarına karĢı 

tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla bir araĢtırma gerçekleĢtirmiĢtir. Bu 

çalıĢmada haftalık toplantılar düzenlenmiĢ, toplantılarda ailelere özbakım 

becerilerinin öğretimine iliĢkin bilgi vermiĢ, ev ziyareti ve telefon görüĢmeleri ile 

programı sürdürmüĢtür. AraĢtırma sonunda aile rehberliği uygulamalarının 

öğretilebilir çocukların özbakım becerilerinin geliĢimine katkısı olduğu ve deneme 

grubundaki çocukların kontrol grubundaki çocuklara göre özbakım becerileri 

açısından daha ileri düzeyde oldukları bulunmuĢtur. Yapılan araĢtırmalarda bu 

farkların olması; bu çalıĢmada 0-3 yaĢ çocukları ile çalıĢılmıĢ olması, Cavkaytar ve 

Özcan‟ın daha büyük yaĢlardaki çocuklar ile çalıĢmıĢ olması ( çünkü Cavkaytar‟ın 

çalıĢmasında ev içi becerilerine yapabilecek yaĢta olması, Özcan‟ın çalıĢmasında ise 

tuvalet becerisini gerçekleĢtirebilecek yaĢta olması) ve 0-3 yaĢta özbakım 

becerilerinin öğretiminde daha uzun bir zamana ihtiyaç duyulabileceğinde 

kaynaklandığı düĢünülmektedir.  

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/milwaukee_project
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5.2 SONUÇ VE ÖNERĠLER    

Bu bölümde araĢtırma bulgularına dayalı olarak ulaĢılan genel sonuçlara ve 

önerilere yer verilmiĢtir.  

Bu araĢtırma 0-3 yaĢ özel eğitim alan zihinsel engelli çocukların geliĢiminde aile 

katılımlı eğitimin etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmaya 

10 kontrol grubu, 10 deney grubu olmak üzere toplam 20 çocuk katılmıĢtır.  

AraĢtırma öntest sontest kontrol gruplu model olarak desenlenmiĢtir 

 

AraĢtırma sonunda Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; 

 Sadece özel eğitim alan çocuklar alıcı dil becerilerinde geliĢme 

sağlamaktadır. 

 Sedece özel eğitim alan çocuklar motor-biliĢsel becerilerinde geliĢim 

sağlamaktadır. 

 Sadece özel eğitim alan çocuklar özbakım becerilerinde geliĢim 

sağlayamamaktadır. 

 Özel eğitim ve aile katılımlı eğitim alan çocuklar alıcı dil becerilerinde 

sadece özel eğitim alan çocuklardan daha fazla geliĢim sağlamaktadır. 

 Özel eğitim ve aile katılımlı eğitim alan çocuklar motor-biliĢsel 

becerilerinde sadece özel eğitim alan çocuklardan daha fazla geliĢim 

sağlamaktadır. 

 Özel eğitim ve aile katılımlı eğitim alan çocuklar özbakım becerilerinde 

geliĢim sağlamaktadır. 

 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların alıcı dil 

becerilerinin geliĢimini etkilemektedir. 

 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların motor-biliĢsel 

becerilerinin geliĢimini etkilemektedir. 

 Aile katılımlı eğitim 0-3 yaĢ zihinsel engelli çocukların özbakım 

becerilerinin geliĢimini etkilememektedir. 

 AraĢtırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aĢağıdaki öneriler 

geliĢtirilebilir; 

5.2.1 AraĢtırma bulgularına göre öneriler 

 Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde aile katılımlı eğitime daha 

çok önem verilebilir. Aile katılımlı eğitim bir program dahilinde 

yürütülebilir.  

 Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri MEB tarafından teftiĢ 

edilirken Aile eğitimleri de teftiĢ kriterler arasına alınabilir.  

 Ġlgili fakültelerin anne-baba eğitimi derlerine daha çok ağırlık verilebilir. 

Bu ders olmayan fakültelerde bu ders eklenebilir. 

 Özel eğitim öğretmenlerine aile katılımlı eğitim için seminerler 

yapılabilir ve bu mesleği yapan kiĢiler bir araya gelerek bu konu ile ilgili 

neler yapılacağı tartıĢılabilir. 
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5.2.2. Gelecek araĢtırmalar için öneriler 

 Özbakım becerileri ile ilgili değiĢik yaĢ gruplarıyla çalıĢılma yapılabilir. 

ÇalıĢma süreleri de değiĢik sürelerde çalıĢılarak denenebilir.  
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EK-1 

 

ÇALIġMA FORMU 

ALICI DĠL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ : Ġsmine tepki verir. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun ( çocuğun sırtı kapıya baksın). 

2. Göz kontağı kurun 

3. Çocuğun dikkatini toplayın  

4. Kapının ardından bir kiĢi çocuğun adı ile seslensin 

5. Çocuğun tepki vermesini bekleyin 

6. Çocuk tepki vermiyor ise ses nereden geliyor diye sorun(sözel ipucu) 

7. Tepki gelmiyor ise baĢınızı kapıya doğru çevirin ve eliniz ile iĢaret edin 

(model olma) 

8. Çocuk baĢını çevirmiyorsa çocuğun baĢını tutun ve kapıya doğru çevirin bu 

arada kapı arkasındaki kiĢi çocuğun adını seslensin (Fiziksel yardım) 

9. “… Burada diyerek çocuğu alkıĢlayın( … Yerde çocuğun ismi ne ise onu 

söyleyin) 

10. ÇalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla masaya karĢılıklı oturun. 

2. Çocuğun dikkatini toplayın 

3. Çocuğun dikkatini çekebilecek bir kitap seçin 

4. Kitabın resimlerini göstererek hikâyeyi okumaya baĢlayın 

5. Hikâyedeki bir karaktere çocuğun ismini verin  

6. Hikayeyi okurken çocuğun ismi geçtiği zaman çocuğun tepkisini bekleyin 

(gülme, baĢını kaldırma, eliyle gösterme v.b) 

7. Çocuk tepki vermiyor ise çocuğun ismini söyleyerek “…….nerede” diye 

sorun( sözel ipucu) 

8. Çocuk tepki vermiyor ise kendi isminizi söyleyerek elinizi göğsünüze bastırın 

ve “burada” deyin. Aynısını çocuktan isteyin. (model olma) 

9. Çocuktan yine tepki gelmiyor ise çocuğun elinden tutun,göğsüne bastırın ve 

“………..burada” deyin( fiziksel yardım). Çocuğa aferin diyerek alkıĢlayın. 

10. Bunu 2-3 kez tekrar edin) 
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ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla ayna karĢısına yan yana oturun 

2. Çocuğun dikkatini toplayın. 

3. Çocuğun ismini söyleyin  

4. Aynada sizinle göz göze gelmesini ve sesi aramasını bekleyin. 

5. Tepki gelmiyor ise aynaya elinizle vurun ve “……..nerede” diye sorun(sözel 

ipucu) 

6. Çocuktan tepki gelmez ise aynaya elinizle tekrar vurun kendi isminizi 

söyleyin ve elinizi göğsünüze bastırarak “………burada” deyin (model olma) 

7. Çocuktan yine tepki gelmiyor ise çocuğun elini tutun göğsüne bastırın ve 

“……..burada” deyin(fiziksel yardım). Çocuğa aferin diyerek alkıĢlayın. 

8. Bunu 2-3 kez tekrar edin.  
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 ALICI DĠL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ : Basit yönergeleri takip eder 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun. 

2. Göz kontağı kurun. 

3. Çocuğun dikkatini toplayın. 

4. Ortaya sevdiği bir oyuncak koyun. 

5. Oyuncağın ismini söyleyerek “bana ver” deyin ve elinizi uzatın. 

6. Çocuğun tepki vermesini bekleyin. 

7. Çocuk tepki vermez ise elinizle oyuncağı gösterin ve “ onu eline al, bana ver” 

deyin(sözel ipucu). 

8. Çocuk yine tepki vermez ise oyuncağı elinize alın ve uzattığınız elinize koyun 

“ oyuncağı verdim” deyin.( model olma). 

9. Aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin. 

10. Çocuk tepki vermez ise çocuğun elinden tutun oyuncağı aldırın ve uzattığınız 

elinize bırakmasını sağlayın. Aferin diyerek çocuğu alkıĢlayın.( Fiziksel 

yardım). 

11. Bunu 2-3 kez tekrar edin. 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun. 

2. Göz kontağı kurun. 

3. Çocuğun dikkatini toplayın 

4. Ortaya küçük bir oyun kovası koyun, içine de küçük eĢyalar koyun. 

5. Çocuğa kovayı uzatın 

6. Kovayı sallayarak ses çıkartın ve “ al” deyin 

7. Çocuğun tepki vermesini bekleyin 

8. Çocuk tepki vermez ise “ kovanın içindeki oyuncağı al” deyin (sözel 

ipucu) 

9. Çocuk tepki vermez ise kovanın içinden oyuncak alın ve “aldım” deyin 

aynı hareketi çocuğun yapmasını isteyin. 

10. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğun elinden tutun kovanın içine sokun 

ve oyuncaklardan birini almasını sağlayın. Aferin diyerek çocuğu 

alkıĢlayın.( fiziksel yardım) 

11. Bunu 2-3 kez tekrar edin. 
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ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Göz kontağı kurun 

3. Çocuğun dikkatini toplayın 

4. Ortaya ses çıkaran bir oyuncak koyun 

5. Çocukla oyuncağı inceleyin 

6. Çocuğa  “al” deyin 

7. Tepki vermesini bekleyin 

8. Çocuk tepki vermez ise oyuncağı çocuğa doğru uzatın ve “oyuncağı al” 

deyin.(sözel ipucu) 

9. Çocuk tepki vermez ise oyuncağı siz alın ve “ aldım” deyin. Aynı hareketi 

çocuktan yapmasını isteyin. ( model olma) 

10. Çocuktan yine tepki gelmez ise çocuğun elinden tutun oyuncağı aldırın ve 

aferin diyerek alkıĢlayın.( fiziksel yardım) 

11. Bunu 2-3 kez tekrar edin. 
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ALICI DĠL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ : 1‟den fazla yönergeyi takip eder. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Göz kontağı kurun 

3. Çocuğun dikkatini toplayın 

4. Oyun kovasını ortaya koyun, yanına da oyuncak koyun 

5. Çocuğun gözüne bakarak “oyuncağı al kovaya at”deyin 

6. Çocuğun tepkisini bekleyin 

7. Tepki vermezse elinizle oyuncağı gösterin “al ”kovayı göstererek “ at “ 

deyin( sözel ipucu ) 

8. Çocuk tepki vermezse kendiniz oyuncağı alın ve kovaya atın. Aynı hareketi 

çocuktan isteyin.(model olma) 

9. Çocuk yine tepki vermezse elinden tutun oyuncağı aldırın ve “ aldık “ deyin 

10. Oyuncağı kovaya bıraktırın ve attık deyin.(fiziksel yardım) 

11. Aferin oyuncağı aldık diyerek çocuğu alkıĢlayın. 

 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla aynanın önüne yan yana oturun 

2. Çocuğun dikkatini toplayın 

3. Aynaya sevdiği oyuncak veya çıkartma yapıĢtırın 

4. Oyuncağı veya çıkartmayı gösterin “bunu al ve bana ver “deyin 

5. Tepkisini bekleyin 

6. Tepki vermezse eliniz ile oyuncak ya da çıkartmayı gösterin “ bunu al 

“kendinizi gösterin ve “ bana ver “ deyin ( sözel ipucu ) 

7. Çocuk tepki vermezse siz çıkartmayı alın ve çocuğa verin aynı hareketi 

çocuktan isteyin(model olma ) 

8. Çocuk yine tepki vermezse elinden tutun oyuncağı veya çıkartmayı aldırın ve 

“ aldık “ deyin 

9. Ardından kendi elinize bıraktırın ve “ verdik “ deyin 

10. Aferin oyuncağı veya çıkartmayı “ aldın ve bana verdin “ diyerek alkıĢlayın 

11. Bunu iki üç kez tekrar edin 

 

 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Çocuğun dikkatini toplayın 

3. Ortaya bir lego koyun, bir tanesini de elinize alın  

4. Elinizdeki legoyu çocuğa uzatın “ al ve üzerine koy deyin”  
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5. Çocuğun tepkisini bekleyin 

6. Tepki vermez ise elinizdeki legoyu gösterin “al” deyin diğer legoyu gösterin “ 

bunun üzerine koy” deyin.(sözel ipucu) 

7. Çocuk tepki vermez ise kendiniz legoyu alın ve diğerinin üzerine koyun. 

Çocuktan da aynı hareketi yapmasını isteyin.( model olma) 

8. Çocuk yine tepki vermez ise elinden tutun legoyu aldırın ve “ aldık” deyin 

9. Diğer legonun üzerine koydurun ve “koyduk” deyin 

10. Aferin “legoyu aldık ve koyduk” diyerek çocuğu alkıĢlayın. 

11. Bunu 2-3 kez tekrar edin. 
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EK-2 

ÇALIġMA FORMU 

MOTOR-BĠLĠġSEL BÖLÜM 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Çubuğa halka takar. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Nesneleri kavrar ve bırakır. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Kucağınıza çocuğa sevimli gelecek bir oyuncak bebek oturtun 

4. Bebeğin elini çocuğa uzatın 

5. “Tut” deyin bekleyin 

6. Çocuk tepki vermez ise “ diğer eliniz ile bebeğin elini gösterin “ Bebeğin 

elini tut” deyin (sözelipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz bebeğin elini tutun ve “ tuttum” deyin. 

Aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin.(model olma) 

8. Çocuktan yine tepki gelmez ise çocuğun elinden tutun ve bebeğin elini 

tutturun “ Aferin bebeğin elini tuttun” diyerek alkıĢlayın( Fiziksel yardım) 

9. Bırakma komutu için 5,6,7,ve 8. maddelerde gösterilen uygulamayı yapın 

10. Bu uygulamayı 2-3 kez tekrar edin.  

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla masaya karĢılıklı oturun. 

2. Göz kontağı kurun. 

3. Masaya oyun hamuru koyun 

4. Kendiniz hamuru sıkıĢtırın ve bırakın 

5. Çocuğa dönerek “tut” deyin 

6. Çocuk tepki vermez ise hamuru gösterin “ hamura elini uzat ve tut” deyin 

(sözel ipucu) 
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7. Çocuktan tepki gelmez ise hamuru tutun ve “ tuttum” deyin bırakın ve “ 

bıraktım” deyin aynı hareketi çocuktan da isteyin (model olma) 

8. Çocuktan yine tepki gelmez ise çocuğun elini tutun ve hamuru tutturun “ 

tuttuk” deyin. Sonrada bıraktırın ve “ bıraktık” diyerek çocuğu 

alkıĢlayın(fiziksel yardım) 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Elinize sapı uzun ıĢıklı bir oyuncak alın 

4. Sapını çocuğa doğru uzatın ve “tut” deyin 

5. Çocuk tepki vermez ise oyuncağın sapını gösterin ve “ oyuncağın burasından 

tut” deyin(sözel ipucu) 

6. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz oyuncağın sapından tutun ve “tuttum” 

deyin aynı hareketi çocuktan isteyin(model olma) 

7. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğun elinden tutun ve oyuncağı tutturun “ 

aferin tuttun” diyerek çocuğu alkıĢlayın (Fiziksel yardım) 

8. Bıraktırma komutu için 4.5.6 ve 7. Maddelerde gösterildiği Ģekilde çalıĢın 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin.  
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MOTOR-BĠLĠġSEL BÖLÜM 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Çubuğa halka takar. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Halkaları çubuğa geçirir. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Kendi bileğinize geçebilecek bir halka alın 

4. Halkayı çocuğa verin 

5. Elinizi uzatın ve “geçir” deyin 

6. Çocuk tepki vermez ise “halkayı benim elime geçir” deyin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise halkayı alın kendi bileğinize geçirin “geçirdim” 

deyin aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin.(model olma) 

8. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğun elinden tutun halkayı aldırın ve elinize 

geçirttirin. “Aferin geçirdin” diyerek çocuğu alkıĢlayın. 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Elinize çocuğa sevimli gelecek bir kukla alın 

4. Bir halkayı kuklanın boynuna takın ve “ bak kuklanın kolyesi oldu” deyin 

5. Halkayı çocuğa verin ve “ tak” deyin 

6. Çocuk tepki vermez ise “halkayı kuklanın boynuna tak” deyin (sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise halkayı alın kuklanın boynuna geçirin ve “ 

geçirdim” deyin. Aynı hareketi çocuktan da yapmasını isteyin(model olma) 

8. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğun elinden tutun halkayı aldırın ve 

kuklanın baĢına geçirtin. “aferin geçirdin” diyerek çocuğu alkıĢlayın 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 
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ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Ortaya bir çubuk ve ters Ģekilde oyun kovası koyun 

4. Oyun kovasını altından ters Ģekilde tutarak çubuğa geçirin 

5. Kovayı çocuğa uzatın “ geçir” deyin. 

6. Çocuk tepki vermez ise “ kovayı al, çubuğa geçir” deyin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise siz kovayı alın ve çubuğa geçirin “ geçirdim” 

deyin(model olma) 

8. Çocuktan yine tepki gelmez ise elinden tutun ve kovayı çubuğa geçirttirin “ 

aferin geçirdin” diyerek alkıĢlayın(fiziksel yardım) 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 
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MOTOR-BĠLĠġSEL BÖLÜM 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Çubuğa halka takar. 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Çivi takar 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Çocuğun önüne çivi tahtasını koyun 

4. Parmaklarınızı sıra ile çivi tahtasına sokun 

5. Çocuğa dönerek “girdir” deyin bekleyin 

6. Tepki gelmez ise “ parmağını deliklere girdir” diyerek delikleri gösterin(sözel 

ipucu) 

7. Tepki vermez ise kendiniz deliklere sıra ile girdiriniz ve “girdirdim” deyin. 

Aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin 

8. Çocuktan yine tepki gelmez ise elinden tutun parmağını sıra ile deliklere 

girdirin ve “ girdirdin aferin” diyerek çocuğu alkıĢlayın 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Göz kontağı kurun 

3. Ortaya çivi tahtası ve nohutlar koyun 

4. Nohutları cımbız tutuĢu ile alarak çivi deliklerine koyun 

5. Nohutları çocuğun önüne koyun ve “koy” deyin 

6. Çocuk tepki vermez ise “ nohutları deliklere koy” diyerek delikleri 

gösterin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz deliklere nohutları koyun ve “ nohutları 

deliklere koydum” deyin. Aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin(model 

olma) 
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8. Çocuktan yine tepki gelmez ise çocuğun elinden tutun cımbız tutuĢu ile 

nohutları aldırın ve deliğe koydurun  “ aferin nohutları deliğe koydun” 

diyerek alkıĢlayın 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin. 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Göz kontağı kurun 

3. Ortaya çivi tahtası ve aynı boyuttaki çivileri koyun 

4. Çivileri tahtaya yerleĢtirerek çocuğa gösterin 

5. Çivileri çocuğa verin ve “ tak” deyin 

6. Çocuk tepki vermez ise “ çivileri deliklere tak” diyerek delikleri 

gösterin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz çivileri takın ve “ çivileri deliklere 

taktım” deyin ve aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin.(model olma) 

8. Çocuktan yine tepki gelmez ise çocuğun elinden tutun çivileri deliklere 

taktırın ve “ aferin çivileri taktın” diyerek alkıĢlayın(fiziksel yardım) 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

84 

EK-3 

ÇALIġMA FORMU 

ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Ağzını siler 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Kirli olduğunu fark eder 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla ayna karĢısına oturun 

2. Çocuğun ağzına çikolata sürün 

3. Çocuğun aynaya bakmasını sağlayın 

4. Çocuğun fark etmesini bekleyin 

5. Çocuk tepki vermez ise kendi ağzınızı gösterin “ benim ağzım temiz seninki 

kirli” deyin (sözel ipucu) 

6. Çocuktan tepki gelmez ise kendi ağzınıza da çikolata sürün ve elinizle 

göstererek kirli deyin(model olma) 

7. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğun elinden tutun ağzına değdirin ve elini 

göstererek kirli deyin(fiziksel yardım) 

8. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. HapĢırma taklidi yapın 

3. Çocuktan aynısını yapmasını  isteyin 

4. Çocuğun ağzında damlacıklar oluĢmaz ise az bir su ile çocuğun ağzına 

damlacıklar oluĢturun 

5. Çocuğun fark etmesini bekleyin 

6. Çocuk fark etmez ise “benim ağzım temiz benimki kirli” deyin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise hapĢırın ve ağzınıza elinizi değerek kirli 

deyin(model olma) 
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8. Çocuk yine tepki gelmez ise çocuğun elini ağzına değdirin elini göstererek 

kirli deyin(fiziksel yardım) 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla yemek masasına karĢılıklı oturun 

2. Çocuğun sevdiği yemeği masaya koyun 

3. Çocuk kendi yiyebiliyorsa yemesine izin verin 

4. Çocuk kendi yiyemiyorsa siz yedirin ve ağız etrafını kirletmeye çalıĢın 

5. Çocuğun fark etmesini bekleyin 

6. Çocuk tepki vermez ise kendi ağzınızı göstererek “ temiz seninki kirli” 

deyin(sözel ipucu) 

7. Çocuktan tepki gelmez ise kendi ağzınızı kirletin elinizi ağzınıza değin ve “ 

kirli” deyin(model olma) 

8. Çocuk yine tepki gelmez ise çocuğun elini ağzına değdirin elini gösterin ve 

“kirli” deyin. (fiziksel yardım) 

9. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin) 
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ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Ağzını siler 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Kirlilikten rahatsız olur. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla ayna karĢısına oturun 

2. Önceki bölümde verilen çikolata sürme etkinliği ile çocuğun ağzının kirli 

olduğunu fark ettirin 

3. Çocuk ağzının kirli olduğunu fark ettikten sonra çocuğun rahatsız olmasını 

bekleyin 

4. Çocuk tepki vermez ise yüzünüzü buruĢturun ve “ çok kirli, kirli çocuk 

oldun” deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise çikolatayı kendi ağzınıza sürün ağzınızı göstererek 

yüzünüzü buruĢturun ve “ kirli oldum bana peçete verir misin?” deyin(model 

olma) 

6. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğa benim söylediklerimi tekrar et deyin  

“benim ağzım çok kirli bana peçete verir misin?” diyerek çocuğa peçete 

uzatın(fiziksel yardım) 

7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun 

2. Önceki etkinlikte verilen hapĢırma yöntemi ile çocuğun ağzının kirli 

olduğunu fark ettirin  

3. Kirli olduğunu fark ettikten sonra rahatsız olmasını bekleyin 

4. Çocuk tepki vermez ise yüzünüzü buruĢturun ve “ çok kirli, kirli çocuk 

oldun” deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz hapĢırın ağzınızı göstererek yüzünüzü 

buruĢturun ve “ kirli oldum bana peçete verir misin?” deyin(model olma) 

6. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğa benim söylediklerimi tekrar et deyin  

“benim ağzım çok kirli bana peçete verir misin?” diyerek çocuğa peçete 

uzatın(fiziksel yardım) 
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7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla yemek masasına oturun 

2. Önceki etkinliklerde verilen yemek yeme yöntemi ile çocuğun ağzının kirli 

olduğunu fark ettirin 

3. Çocuğun rahatsız olmasını bekleyin 

4. Çocuk tepki vermez ise yüzünüzü buruĢturun ve “ çok kirli, kirli çocuk 

oldun” deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise kendiniz ağzınızı kirletin ağzınızı göstererek 

yüzünüzü buruĢturun ve “ kirli oldum bana peçete verir misin?” deyin(model 

olma) 

6. Çocuk yine tepki vermez ise çocuğa benim söylediklerimi tekrar et deyin  

“benim ağzım çok kirli bana peçete verir misin?” diyerek çocuğa peçete 

uzatın(fiziksel yardım) 

7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 
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ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLĠ AMAÇ: Ağzını siler 

KISA DÖNEMLĠ AMAÇ: Ağzını siler. 

ETKĠNLĠK 1 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Önceki etkinliklerde verilen çikolata sürme yöntemi ile rahatsız olduğunu 

fark ettirin ve peçeteyi uzatın 

3. Ağzını silmesini bekleyin 

4. Tepki vermez ise “ peçeteyi al, ağzının kenarına koy ve ağzını sil” 

deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise ağzınızın sol kenarına peçeteyi koyun bastırarak 

ağzınızın sağ kenarına getirin elinizi kaldırmadan tekrar sola doğru ağzınızın 

yarısına getirin” aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin(model olma) 

6. çocuk yine tepki vermez ise çocuğun eline peçeteyi verin çocuğun elinden 

tutun peçeteyi ağzının soluna koyun sağa doğru silmesini sağlayın ağzının 

sağına gelince elini kaldırmadan tekrar sola doğru ağzının yarısına kadar silin 

ve elini kaldırarak “ Aferin ağzını sildin” diyerek çocuğu alkıĢlayın 

7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 2 

1. Çocukla karĢılıklı oturun  

2. Önceki etkinliklerde verilen hapĢırma yöntemi ile rahatsız olduğunu fark 

ettirin ve peçeteyi uzatın 

3. Ağzını silmesini bekleyin 

4. Tepki vermez ise “ peçeteyi al, ağzının kenarına koy ve ağzını sil” 

deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise ağzınızın sol kenarına peçeteyi koyun bastırarak 

ağzınızın sağ kenarına getirin elinizi kaldırmadan tekrar sola doğru ağzınızın 

yarısına getirin” aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin(model olma) 

6. çocuk yine tepki vermez ise çocuğun eline peçeteyi verin çocuğun elinden 

tutun peçeteyi ağzının soluna koyun sağa doğru silmesini sağlayın ağzının 
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sağına gelince elini kaldırmadan tekrar sola doğru ağzının yarısına kadar silin 

ve elini kaldırarak “ Aferin ağzını sildin” diyerek çocuğu alkıĢlayın 

7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 

ETKĠNLĠK 3 

1. Çocukla yemek masasına oturun  

2. Önceki etkinliklerde verilen yemek yeme yöntemi ile rahatsız olduğunu fark 

ettirin ve peçeteyi uzatın 

3. Ağzını silmesini bekleyin 

4. Tepki vermez ise “ peçeteyi al, ağzının kenarına koy ve ağzını sil” 

deyin(sözel ipucu) 

5. Çocuktan tepki gelmez ise ağzınızın sol kenarına peçeteyi koyun bastırarak 

ağzınızın sağ kenarına getirin elinizi kaldırmadan tekrar sola doğru ağzınızın 

yarısına getirin” aynı hareketi çocuktan yapmasını isteyin(model olma) 

6. çocuk yine tepki vermez ise çocuğun eline peçeteyi verin çocuğun elinden 

tutun peçeteyi ağzının soluna koyun sağa doğru silmesini sağlayın ağzının 

sağına gelince elini kaldırmadan tekrar sola doğru ağzının yarısına kadar silin 

ve elini kaldırarak “ Aferin ağzını sildin” diyerek çocuğu alkıĢlayın 

7. Bu çalıĢmayı 2-3 kez tekrar edin 
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EK-4 ALICI DĠL BECERĠLERĠ DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:                   ALICI DİL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : İsmine tepki  verir. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirm

e yapılan 

Haftalar 

1.Haft

a 

2.Haft

a 

3.Haft

a 

4.Haft

a 

5.Haft

a 

6.Haft

a 

7.Haft

a 

8.Haft

a 

ETKİNLİK 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI: 

ALICI DİL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Basit yönergeleri takip eder. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirm

e yapılan 

Haftalar 

1.Haft

a 

2.Haft

a 

3.Haft

a 

4.Haft

a 

5.Haft

a 

6.Haft

a 

7.Haft

a 

8.Haft

a 

ETKİNLİK 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:              ALICI DİL BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Verilen yönergeyi takip eder. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : 1’den fazla yönergeyi takip eder. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirm

e yapılan 

Haftalar 

1.Haft

a 

2.Haft

a 

3.Haft

a 

4.Haft

a 

5.Haft

a 

6.Haft

a 

7.Haft

a 

8.Haft

a 

ETKİNLİK 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         

 



                                                                                                                                                                                                                 
 

 

93 

EK-5  MOTOR BECERĠLERĠ DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:                 MOTOR-BİLİŞSEL BÖLÜM 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Çubuğa halka takar. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Kavrar ve bırakır. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirm

e yapılan 

Haftalar 

1.Haft

a 

2.Haft

a 

3.Haft

a 

4.Haft

a 

5.Haft

a 

6.Haft

a 

7.Haft

a 

8.Haft

a 

ETKİNLİK 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 

3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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EK-6 ÖZBAKIM BECERĠLERĠ DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:                        ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Ağzını siler. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Kirli olduğunu fark eder. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirme yapılan 

Haftalar 

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 

ETKİNLİK 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:                        ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Ağzını siler. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Kirlilikten rahatsız olur. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirme yapılan 

Haftalar 

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 

ETKİNLİK 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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ÇOCUĞUN ADI: 

ÇOCUĞUN YAŞI:                       ÖZBAKIM BÖLÜMÜ 

UZUN DÖNEMLİ AMAÇ:  Ağzını siler. 

KISA DÖNEMLİ AMAÇ : Ağzını siler. 

Bağımsız: 4 puan               Sözel ipucu: 3 puan     

Model olma: 2 puan           Fiziksel yardım: 1puan 

Değerlendirme yapılan 

Haftalar 

1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5.Hafta 6.Hafta 7.Hafta 8.Hafta 

ETKİNLİK 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

ETKİNLİK 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 

TOPLAM         
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                                                                  T.C 

                                              SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

                                          SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 

 

ÖZGEÇMĠġ 

ADI-SOYADI AyĢe ELMALI ALPTEKĠN 

DOĞUM YERĠ KONYA 

DOĞUM TARĠHĠ 18.01.1986 

MEDENĠ DURUMU EVLĠ 

ÖĞRENĠM DURUMU 

DERECE OKULUN 

ADI 

PROGRAM YER YIL 

ĠLKÖĞRETĠM Özel idare 100. 

Yıl Ġ.Ö.O 

 KONYA- 

SELÇUKLU 

1992-2001 

ORTAÖĞRETĠM Selçuklu Kız 

Meslek Lisesi 

Çocuk 

GeliĢimi 

KONYA-

SELÇUKLU 

2001-2004 

LĠSANS Selçuk 

Üniversitesi 

Çocuk 

GeliĢimi ve 

Eğt. Öğrt. 

KONYA 2004-2008 

YÜKSEK LĠSANS Selçuk 

Üniversitesi 

Çocuk 

GeliĢimi ve 

Eğitimi 

KONYA 2009-2011 

BECERĠLERĠ Taklit, El becerileri 

ĠLGĠ ALANLARI Erken çocukluk eğitimi, özel eğitim, Türk sanat müziği, 

her konu ile ilgili kitaplar, bulmaca, her konu ile ilgili 

belgeseller 

Ġġ DENEYĠMĠ 2008-2009 Özel Üç Boyut Reh. Ve Özel eğitim Merkezinde 

öğretmenlik 

2009-2010 Konya Bahçesaray Köyü Anaokulu 
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Öğretmenliği 

2010 Tarihinden itibaren Konya-Çumra Kız Meslek Lisesi 

Çocuk GeliĢimi ve Eğitimi Bölüm Öğretmenliği 

YAYINLARI ELWIS 2010 Uluslar Arası KaynaĢtırma Kongresinde 

Sözlü Bildiri 

ALDIĞI 

ÖDÜLLER 

2004 Selçuklu Kız Meslek Lisesi Okul Birinciliği 

2003 Atatürk Anısına Yapılan Tarih YarıĢmasında 

Ġkincilik 

2007-2008 Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi 

Yüksek Onur Öğrenciliği 

2008 Selçuk üniversitesi Mesleki eğitim Fakültesi Çocuk 

GeliĢimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölüm Üçüncülüğü 

TELEFON 05547174409 

E-POSTA elmaliayse@hotmail.com 

ADRES Konya-Çumra Kız Meslek Lisesi  

  

 


