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AÇIKLAMALAR 
ALAN Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

DAL Özel Eğitim 

MODÜLÜN ADI İşitme yetersizliği ve eğitim planı 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/52 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye, işitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine 

uygun; bireysel eğitim ve grup eğitim planı, uygun araç 

gereç hazırlama, ortam planlama ile ilgili bilgi ve 

beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜNÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. İşitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine, 

ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve ortam 

planlayabileceksiniz. 

2. İşitme yetersizliği olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına 

uygun hazırlanan bireysel ve grup eğitim 

programlarını uygulamaya yardımcı olabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, Erken Çocukluk Eğitim Kurumları, Özel 

Eğitim Kurumları, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel 

ve Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eğitim odaları  

Donanım: Hikâye kitapları, oyun kitapları ve oyuncaklar, 

kuklalar, müzik aletleri, maskeler, kostümler, slaytlar, 

oyunlarda kullanılan yardımcı araç gereçler, televizyon, 

VCD, Projeksiyon. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Modül sonunda ise, kazandığınız bilgi ve becerileri 

belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme aracıyla 

değerlendirileceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin 

konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal 

ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek 

için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır.  

 

Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye küçük yaşlarda hatta doğumda 

konulabilmekte, işitme cihazları ile daha iyi işitmeleri sağlanabilmektedir. Bireyin özel 

eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu 

yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin 

etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir.  

 

Bu modülde edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde işitme engelli bireyleri tanıyıp, 

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

oluşturabileceksiniz. Bunun yanında, işitme engeli olan bireylerin eğitim ihtiyaçlarına uygun 

hazırlanan bireysel ve grup eğitim programlarını uygulamaya yardımcı olabileceksiniz. 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sayesinde işitme yetersizliği olan bireylerin özelliklerine, 

ihtiyaçlarına uygun araç gereç ve ortam planlama yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek işitme engeli çocukların 

eğitim ortamlarını gözlemleyiniz. 

 Size en yakın özel eğitim kurumlarına, özel veya devlet hastanelerine giderek 

odyoloji bölümlerini ziyaret ediniz. 

 İşitme engelli çocuklar/bireyler için hazırlanmış araç gereçleri inceleyiniz. 

 Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgileri toplayarak bir rapor hazırlayınız. 

 

1. İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE UYGUN 

ARAÇ GEREÇ VE ORTAM 
 

1.1. İşitme Yetersizliği Olan Bireylerin Özelliklerine Uygun Araç 

Gereçler ve Özellikleri 
 

İşitme yetersizliği olan çocuklar yetersizliklerine bağlı olarak gelişim alanlarında bazı 

farklılıklar göstermektedirler. Ancak bu, onların normal işiten akranlarından tamamen farklı 

olduğu anlamına gelmemektedir. Bireyin işitme kaybı hafif veya orta derecede dahi olsa, 

eğer birey özel eğitim hizmetlerinden faydalanamıyor ise işitme yetersizliğinin yarattığı 

sonuçlar olumsuz yönde ilerleyecektir. Eğitimdeki amaçlarımızdan biri de işitme engelli 

çocukların engellerinden doğan bu farklılıkları eğitim ve öğretim ile en aza indirmektir. 

 

Resim 1.1.: İşitme engelli bir çocuk 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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İşitme yetersizliği olan çocuğun eğitimi, işitme kaybı tanısı konulduğu andan itibaren 

başlatılmalıdır. Eğitimin etkili olabilmesi için işitme aletinin de zamanında 

kullanılmaya başlanması gerekmektedir. Her işitme yetersizliği olan çocuğun eğitiminde 

kullanılabilecek işitme kalıntısı bulunmaktadır. İşitme kalıntısının kullanılabilmesi, çocuğun 

işitme kaybının derecesine uygun önerilecek olan işitme cihazının uyanık olduğu her an 

kullanımı ile yakından ilişkilidir. Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte, bebeklik 

döneminde işitme testleri uygulanarak işitme cihazı önerilebilmektedir. 

 

İşitme cihazının çok küçük yaşlardan itibaren kullanılmaya başlanılması ile birlikte, 

çocuklar çevrelerinde oluşan sesleri duyabilmekte ve zamanla duyduğu bu sesleri anlamlı 

yorumlayabilir hale gelebilmektedirler. Yapılan çalışma sonuçları, orta ve ileri derecede 

işitme yetersizliğine sahip çocukların işitme cihazının düzgün kullanımına bağlı olarak 

çevrede oluşan sesleri dinlemeyi öğrendiklerini ve zamanla anlamlarıyla birleştirerek yorum 

yapabildiklerini belirtmektedir. 

 

İşitme kalıntısının kullanımının öğretilmesinde görme, dokunma duyularının bir arada 

kullanılması önemli rol oynamaktadır. Bu duyuların bir arada kullanımı, birçok sesin çocuk 

tarafından fark edilmesinde de etkili olmaktadır.  

 

Çocuk sesi dinlemeyi öğrendikten sonra bu sesleri anlama, farklı sesleri birbirinden 

ayırt etme ve en son aşamada sesleri tanımlama ile ilgili çalışmalara geçilmelidir. 

 

İşitme eğitiminde sesler şu sıra ile ele alınmalıdır: Kaba sesler, müzikal sesler ve 

konuşma sesleri . 

 

 Kaba sesler: Her gün evde, okulda, sokakta duyulan seslerdir. Gök gürültüsü, 

rüzgar sesi, yaprak hışırtısı, hayvan sesleri gibi doğada oluşan seslerle makine, 

alet ve araçlardan çıkan sesler gibi. 

 

 Müzikal sesler: Ritim ve melodiye ilişkin seslerdir. 

 

 Konuşma sesleri: Konuşma dilimizdeki ünlü ünsüz sesleri birbirinden ayırt 

edebilir hale gelince, konuşmalar daha iyi anlaşılır ve bu sesler daha doğru 

çıkarılabilir. Çocuk konuşma seslerini her ortamda ayırt edilebilir hale 

gelmelidir. 

 

Çocuğun konuşabilmesi için anadilinde kullanılan sesleri çıkarabilmesi, bu seslerden 

sözcük ve tümce oluşturabilmesi gerekir. Konuşma öğretiminde izlenecek yol normal 

çocuğun konuşma gelişimine uygun basamakların izlenmesidir. Bu basamaklar konuşulanları 

dinleme, model alma, taklit etme, heceler-sözcükler çıkarma, sözcükleri anlamlandırma, kısa 

cümleler ve daha sonra uzun söyleme şeklinde sıralanmaktadır. Konuşma öğretiminde, 

konuşmanın çocuğun iletişim gereksinimini karşılayabilmesi için çocuğa günlük yaşamında 

en çok gerekecek konuşma kalıplarının saptanması ve bu kalıplara yer verilmesi 

gerekmektedir. Bu kalıplar kolaydan zora doğru sıralanarak daha kolay öğretilebilmektedir . 

 

 Öğrenci ve ailenin tercih ettiği iletişim ihtiyaçları: 
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 Dilsel ihtiyaçlar İşitme kaybının derecesi ve kalan işitmeyi kullanma 

potansiyeli. 

  Akademik düzey. 

 Akran etkileşimi ve iletişimi için fırsatlar içeren sosyal, duygusal ve 

kültürel ihtiyaçlar.  

 

Yukarıdaki üç durum göz önüne alınarak uygun eğitsel yerleştirmeye ve 

bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirilmesine karar verilir.  

 

 Ortamsal düzenlemeler: İşitme yetersizliği olan öğrenciler için bir takım 

eğitim servisi ve eğitsel yerleştirme durumu söz konusudur. Yerleştirme 

seçenekleri, genel eğitim sınıflarından yatılı okullara kadar farklılaşan eğitim 

ortamlarını kapsamaktadır. 

 

 İşitme yetersizliği olan öğrenci ve en az kısıtlayıcı ortam: Genel kabul gören 

anlayışa göre, işitme yetersizliği olan öğrencilerin akranlarıyla birlikte 

olabileceği genel eğitim sınıfı en iyi yerleştirme olarak görülmektedir. Böylece 

işitme engelli öğrenciler böyle bir sorunları olmayan akranlarıyla etkileşime 

girebilecekleri bir ortamda eğitilmiş olacaklar. Ancak bunun iki sakıncası 

vardır: İşitme engelli öğrenci akranlarıyla iletişim kuramayabilir. Yüksek 

derecede sosyal yalıtım söz konusu olabilir. Birçok aile ve öğretmen genel 

eğitim sınıflarının bu çocuklar için en az kısıtlayıcı ortam olmadığını 

düşünmektedirler. Akranlarıyla ve çalışanlarla okulda iletişim kuramıyorsa bu 

ortam öğrenci için en az kısıtlayıcı ortam olamaz. 

 

 İLETİŞİM KURMAYA YÖNELİK TEKNOLOJİK ARAÇLAR  

 Başkaları tarafından görülmeyen film altyazılarını gösteren özel gözlükler  

  Konuşmanın metnini ekranda gösteren telefonlar  

 Yağmurlu havalarda spor yapmaya olanak sağlayan su geçirmez cihazlar  

 Sigara alarmının çalıştığını haber veren alarm saati  

  Bütün ışıkları çalıştıran ev bilgisayarları  

 Ambulans, itfaiye gibi araçların geldiğini gösteren ve araçların üzerine 

konulabilen gösterge tablosu  

  EnableTalk isimli eldiven, dünyada milyonlarca işitme engellinin 

derdine çare olacağı düşünülmektedir. Eldivende sensörlerden girift bir 

ağ bulunuyor ve eldiven bu sayede el hareketlerini tanıyor ve işaretleri 

tercüme ediyor. Daha sonra bu, akıllı telefon uygulamasıyla konuşmaya 

dönüştürülüyor.  

 İletişim kurmaya yardımcı teknolojik cihazlar. Yardımcı dinleme 

cihazları. Sesi yükseltmeye yarayan cihazlardır. Kulak arkası, kulak içi, 

kanal içi ve tamamen kanala yerleştirilebilen cihazlardır. 

  Koklea implant  

 Telekomünikasyon cihazları: Kapalı alt yazıları okuma sistemleri, metin 

telefonları, görüntülü telefonlar vb. 
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  Konuşmayı metne çeviren cihazlar: C-print şu anda kullanılan en hızlı 

çeviri aracıdır.  

 Uyarı cihazları: Yüksek gürültülü ortamda çalar saat, kapı zili, telefon 

gibi önemli sesleri fark etmelerini sağlayan ve bu cihazlara takılan yanıp 

sönen aparatlardır. Uyarı cihazları: Yüksek gürültülü ortamda çalar saat, 

kapı zili, telefon gibi önemli sesleri fark etmelerini sağlayan ve bu 

cihazlara takılan yanıp sönen aparatlardır. 

 Etkili Öğretimsel Stratejiler Kullanma: Tüm engellerde olduğu gibi 

işitme engelinde de erken müdahale çok önemlidir. Erken müdahale ile 

böyle çocukları olan ailelerde kendine güven geliştirilir. Bebeğe daha 

erken bir dönemde iletişim kurmasına ve sosyalleşmesine yardımcı 

olunur. 

 

Resim 1.2. : İşitme engelli bireylerle iletişim ve eğitimlerinde kullanılan işaret dili alfabesi 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 

 

1.aşama: Öğretmen sınıfındaki öğrencilerin farklı gelişim gösteren bireylerin yaşam 

haklarına saygı gösterme ve kendilerini ifade etmekte yaşadıkları zorlukları anlamak amacı 

ile her öğrencinin gözlemlediği bir olayı sınıfta, konuşmadan hareketlerle ifade etmesini 

ister. Konuşamadıklarında ne hissettiklerini sorar. 

 

2.aşama: Bu aşamada da bireysel veya grup çalışması yapılarak yaş ve gelişimsel 

seviyeye uygun sevilen bir müzik parçasını, şiiri, hikayeyi vb. seçerek işaret dili ile 
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anlatmalarını, verilen süre içinde hazırlanarak sınıfta sunmalarını ister. Öğrencilerle 

etkinliğin değerlendirmesini yaparak çalışmayı bitirir. 

 

1.1.1. İşitme Yetersizliği Olan Bireylerin Özelliklerine Uygun Araç Gereç 

Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 

Araç gereç hazırlama ve seçiminde aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir: 

 

 Hazırlanacak araç gereç işitme engelli çocuğun yaş ve gelişimsel özelliklerine 

uygun olmalıdır. 

 

 Birden çok duyuya( görsel, işitsel, dokunsal vb…)  hitap edebilme özelliğine 

sahip olmalıdır. 

 

 Kavramların kolayca öğretilmesini sağlayacak nitelikte olmalı ayrıca anlama ve 

konuşma becerisini destekleyebilmelidir. 

 

 Etkileşim sağlayıcı ve iletişim becerisi geliştirecek özellikte olmalıdır. 

 

 Araç gereçler sağlam, dayanıklı ve kullanışlı olmalıdır. 

 

 Yapılacak araç gereçler çocuğu sıkmamalı, çok yönlü ve dikkat çekici olmalıdır. 

 

 Hareketli, sesli veya ışıklı özellikte olmalıdır. 

 

 Sık kullanılacağı için bu araç gereçler yıkanabilir veya silinebilir özellikte 

olmalıdır.  

 

 Cd’ ler ve ses kayıt cihazları çocuk için kolay ulaşılabilir ve kullanımı kolay 

özellikte olmalıdır. 

 

 Müzik aletlerinin bakımı sık sık yapılmalı gerekiyorsa tamir edilmelidir. 

 

 Araç gereçlerin ucu sivri olmamalı ve toksik madde içermemelidir. 

 

1.1.2. İşitme Yetersizliği Olan Bireylerin Özelliklerine Uygun Araç Gereç 

Hazırlama 
 

 Sesli Bileklikler 

 

Malzemeler: Çeşitli büyüklükte kasnaklar, yün veya orlon renkli ipler veya rafya 

bantları, ziller, boncuklar 

 

Yapılışı: Kasnaklarla yapabileceğiniz gibi tığ ile örerek de bileklik hazırlayabilirsiniz. 

Tığ ile bilekliği kullanacağınız çocuğun bilek çapında zincir çekiniz. Daha sonra örmeye 
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devam ediniz. 5 cm. eninde olunca örme işini bitirip iki ucunu dikerek birleştiriniz. Daha 

sonra bilekliğin çeşitli yerlerine zilleri ve boncukları iğne ve iplik yardımıyla dikiniz. 

Kasnakla yapacaksanız kasnağın etrafını iplerle veya rafya bantlarıyla sarınız. Aralarına 

zilleri takınız ve iplerle tekrar sarmaya devam ediniz. En sonunda düğüm atınız. 

 

Resim 1.3.: Sesli bileklik yapımı 

 Marakaslar 

 

Malzemeler: 50 ml.lik pet şişeler, ataçlar, plastik parçaları, boncuk ve küçük çakıllar , 

el işi kağıdı, rafya bantları 

 

Yapılışı: Öncelikle pet şişelerin içini ataçlar, plastik parçaları, küçük boncuk taneleri 

veya çakıllarla vb. şeylerle doldurun, daha sonra bu pet şişlerin ağız kısımlarına  tuvalet 

kağıdından kalan sert mukavva benzeri kartonları bant yardımı ile bantlayınız. Sağlam ve 

güzel bir şekilde bantladıktan sonra marakaslar kullanıma hazır hale gelir. Daha sonra 

dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 

 

Resim 1.4. : Çeşitli marakaslar 

 Ritim sopaları 

 

Malzemeler: Çeşitli uzunluk ve boyda tahta kaşık, sopa ve çıtalar, süslemek için 

renkli yün ipler, ziller, boncuklar, boyalar 
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Yapılışı: Sopaların etrafını yün ipler ve rafyalarla sarınız. Sopaların ucuna dilerseniz 

ponponlar hazırlayıp takınız. Zilleri de uygun yerlere yerleştiriniz. 

 

Resim 1.5. : Ritim sopaları 

 Ziller 

 

Malzemeler: Ceviz, karton, yapıştırıcı ve bant 

 

Yapılışı: İkiye ayrılıp içi çıkarılmış cevizi renkli kalemlerle boyayıp şekiller veriniz. 

Resimdeki gibi kartonu kesip, üzerine renkli karton sarıp yapıştırınız. Cevizleri kartona 

yapıştırınız. Kartonun dış kısmını da dilediğiniz gibi süsleyiniz. 

 

 

Resim 1.6.: Cevizden zil yapımı 

 Davullar 

 

Malzemeler: Makas, balonlar, teneke kutular, ambalaj bandı 

 

Yapılışı: Küçük balonlardan birini kesip tenekenin ağız kısmına gergin şekilde 

geçiriniz. Diğer balona makasla küçük delikler açınız. İkinci balonu da teneke kutunun 

üstüne geçiriniz. Etrafını bantla sararak sağlamlaştırınız. 

http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/kolay-marakas-nasil-yapilir.jpg


 

10 

 

 

Resim 1.7. : Davul yapımı 

 Gitar yapımı 

 

Malzemeler: Ayakkabı kutusu, karton, lastik üzeri için renkli karton, 

 

Yapılışı: Ayakkabı kutusunun bir yüzünü oval şekilde kesiniz.İçine renkli karton 

yerleştirerek yapıştırınız. Ayakkabı kutusunun üstünü de beyaz veya renkli kartonla sarıp 

yapıştırınız. Gitarın sapı için kartonu rulo şekline getirip ayakkabı kutusuna yapıştırınız. 

Büyük lastiklerden iki lastiği de gitarınıza montajlayınız. 

 

Resim 1.8. : Gitar yapımı 

 Saz Yapımı 

 

Malzemeler: Tahta kaşık, raptiye, tel ve renkli boyalar. 

 

Yapılışı: Tahta kaşığa raptiyeleri resimde görüldüğü gibi sabitleyiniz. Renkli 

boyalarla tahta kaşığı boyayıp şirin bir görüntüye kavuşturunuz. Son olarak telleri raptiyelere 

takıp sazınızı çalabilirsiniz. 

 

Resim 1.9. : Saz yapımı 

http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/evde-davul-nasil-yapilir.jpg
http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/evde-yapilan-muzik-aleti.jpg
http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/evde-muzik-aleti-yapimi.jpg
http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/muzik-aleti-nasil-yapilir.jpg
http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/evde-saz-yapimi.jpg
http://orgudantelmoda.com/wp-content/uploads/2014/01/evde-saz-nasil-yapilir.jpg
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 Ritim davulu  

 

Malzemeler: Teneke kaplar ya da karton kutular, ip lastik, 

 

Yapılışı: Evlerinizde bulunabilecek kullanılmayan teneke kaplar ya da karton kutular 

ancak karton kutuların kalın olması gerekir yoksa davulunuz  ritim sopalarının darbelerine 

karşı dayanamaz yıkılır. Bu özelliklerden birine sahip kutuyu temin ettikten sonra kutunun 

üst kısmını açınız ve üst kısmını deri bir parça yardımıyla kapatınız ve sağlam durması için 

bir ip ya da lastikle bağlayınız. Bu teneke ya da karton kutuların etrafını zevkinize göre 

boyayıp süsleyebilirsiniz. 

 

Resim 1. 10. Ritm davulu 

 Bateri 

 

Malzemeler: Ton balığı konserveleri veya boş teneke kutuları 

 

Yapılışı: Evde kullanılan malzemelerden bateri yapabilirsiniz. Tenekelerin kapak 

kısımlarından zilleri yapıyorsunuz. Tenekelerin arka kısımları da yukarı gelecek şekilde 

baterinizi oluşturacak gereçleriniz oluyorlar. Baterilerinizin güzel görünmesini istiyorsanız 

tenekelerin yan kısımlarını isteğinize göre boyayabilir ya da kaplayabilirsiniz. 

 

Resim 1. 11: Atık malzemelerden yapılmış bir bateri 

 Sesli yastıklar 

http://www.hobisayfasi.com/wp-content/uploads/Evde-ritim-davulu-yapilisi.jpg
http://www.hobisayfasi.com/wp-content/uploads/evde-bateri-yapilisi.jpg
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Resim 1.12: Hikaye temalı sesli yastıklar 

 Ses kutuları 

 

Resim 1.13.: Çeşitli şekillerde ses kutuları 

 Sesli halı 

 

Resim 1.14 : Sesli oyun halısı 

1.2. İşitme Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Eğitim Ortamları 
 

1.2.1. İşitme Yetersizliği Olan Bireylere Yönelik Eğitim Ortamlarının Fiziksel 

Özelikleri 
 

İşitme yetersizliği olan çocukların okul hayatındaki güçlükleri, öğrenme probleminden 

çok iletişim becerilerinin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden erken eğitim ve 

okulöncesi eğitim çocuğun öğretim hayatındaki başarısı için çok önemli ve gereklidir. Çünkü 
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dil gelişimi bu çocuklar için en büyük sorundur. İşiten çocuklar çevresindeki kişilerin yüz 

ifadelerinden, dudak ve baş hareketlerinden, jest ve mimiklerinden, dokunma ile ses 

titreşimlerinden iletişim ile ilgili temel becerileri kendiliğinden kazanırlar.  

 

İşitme yetersizliğine sahip çocukların eğitim öğretim alanlarındaki uygulamalar son 

yıllarda dikkate değer şekilde değişmiştir. Bu değişimlerin sebepleri araştırmalar sonucu elde 

edilen kazanımlar ve teknolojik gelişmelerdir. İşitme yetersizliğine sahip çocuklara ise bu 

beceriler “işitsel deneyimler” ve “iletişim fırsatları” sağlanarak kazandırılabileceğinden 

olabildiğince erken bir dönemde bu eğitimin başlatılması gerekmektedir. 

 

İşitme yetersizliğine sahip çocukların yerleştirildiği özel eğitim kurumlarının yanı sıra 

son yıllarda kaynaştırma uygulamalarının tutulması Türkiye’de görülen düşük okullaşma 

oranını yükseltmede her işitme yetersizliğine sahip öğrenci için olmasa dahi durumları uygun 

ve başarmak için gerekli özelliklere sahip öğrencilere uygulanmak üzere çözüm olarak 

düşünülebilir. 

 

Dikkat edilmesi gereken nokta, kaynaştırmanın gerekli alt yapılar sağlanmadan (uygun 

okul, sınıf, fiziki donanım ve eğitimli personel.) uygulanamayacağı ve her işitme 

yetersizliğine sahip öğrenci için uygun ortamın mutlaka sağlanması gerektiğidir. İşitme 

yetersizliğine sahip öğrencinin eğitiminin hangi ortamda yapılması gerektiğine ilişkin olarak 

herhangi bir kararın verilebilmesi için öğrencinin düzeyi, o anki gereksinimleri, ilgileri, o 

güne dek sunulmuş ve sunulmakta olan özel eğitim ve destek hizmetleri göz önüne 

alınmalıdır. Ayrıca işitme yetersizliğine sahip birçok öğrenci işitme cihazlarından 

yararlanmaktadır. Bu sayede öğrenci sınıf içinde hem öğretmeninin hem de diğer bütün 

öğrencilerin seslerini ve diğer çevresel sesleri de yükseltilmiş bir şekilde almaktadır. Bu 

durum da göz önünde bulundurularak öğrenci için uygunluğu düşünülen program 

seçeneğinde uygun eğitimsel hizmetlerin sağlanıp sağlanamayacağı belirlenmelidir.    

 

Ailenin istekleri göz önüne alınması da çocuğun eğitime katılması açısından 

önemlidir. Bazı aileler çocuklarının iletişim güçlükleri nedeniyle genel eğitim sınıflarına 

sadece akademik olmayan etkinliklerde katılmasını isterken bazıları işiten çocuklarla 

etkileşimlerinin önemli olduğunu, destek hizmet koşuluyla çocuklarının özel okullardan daha 

çok genel eğitim okullarına yerleştirilmesini istemektedirler. Ancak işitme yetersizliğine 

sahip çocukların genel eğitim sınıflarında eğitim almaları, genel eğitim sınıf öğretmeninin 

hem program uyarlamalarını hem de sınıf ortamında yeni düzenlemeleri yapmasını 

gerektirmektedir. 

 

Öğretmen ayrıca sınıfta gerektiğinde; 

 

 Akran desteği sağlama, 

 Video, akıllı tahta gibi görsel araçlardan yararlanma, 

 Resimler, grafik ve görsellerden yararlanma gibi konularda destek sağlamalı 

veya özel eğitim hizmetlerinden destek almalıdır. 
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Resim 1.15: Türkçe Alternatif İletişim Sistemi’nden örnek görseller 

İşitme eğitimi yapılırken uyulması gereken bazı kurallar ve ilkeler vardır. 

 

Bunlar:  

 

 İşitme özürlü diye bilinen her çocukta bir işitme kalıntısı vardır ve ondan 

yararlanılabilir. 

 

 İşitme kaybı ne denli fazla olursa olsun her çocuk işitme eğitimine alınmalıdır. 

 

 İşitme eğitimine olanakların elverdiği oranda erken başlanmalıdır. 

İşitme özrünün farkına varıldığı zaman eğitime başlama zamanı olarak 

kabul edilmelidir. 

 

 İşitme eğitiminin planlanması ve uygulanmasında bireyselleştirmeye özen 

gösterilmelidir. Birbirinin aynısı işitme eğrisi veren iki çocuk bulmak güçtür. 

Olsa bile bu iki çocuğun diğer etmenlerden ötürü işitme eğitiminden yararlanma 

dereceleri farklı olacaktır. Bunu yeterince dikkate alabilmek için çocuğun iyi 

tanınması gerekir. İşitme ölçümleri belirli aralıklarla yinelenmeli, işitme eğrileri 

belirlenmelidir. 

 

 Sınıfın işitme engelli çocuğa uygun olarak uyarlanması yoluna gidilmelidir. 

İşitme eğitiminde çocuklara genellikle okul, öğretmen ya da bir 

yetişkin tarafından planlanan seslerin verilmesi olağansa da ara sıra çocuklara 

kendi istedikleri sesleri dinleme, duyma fırsatı verilmelidir. Hatta bu 

bazen yaratılmalıdır. 

 

 Çalışmalara önceleri doğa ya da araç seslerini ayırt etme biçiminde başlanmalı, 

sonradan konuşma seslerine geçilmelidir. Düzenli olarak geri bildirim 

sağlanmalıdır 

 

 Doğal seslerden en iyi biçimde yararlanma fırsat ve olanakları kullanmalıdır. 

Bir uçağın ani geçişi, tren, korna sesi, gök gürültüsü, zil çalması,  rüzgar esmesi, 

çaydanlığın kaynaması, ustaların  tıkırtısı, her türlü makineden çıkan sesin 

oluştuğu anda dinlenilmesi yararlı olur. 
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 Seslerden doğal olarak yararlanma olanağı bulunmadığın da  ( her zaman 

olmayabilir) sesin depolanma özelliğinden yararlanılmalı. Cd ler, ses kayıt 

cihazları bu amaçla kullanılabilir.  
 

  Teyp, pikap, trampet, davul, tef, zil, boru, kaval, maşa, düdük, piyano, 

diyapazon, megafon, mikrofon, steteskop, video vb. araçlar çok bol 

kullanılmalıdır.  

 

  İşitme eğitimi etkinlikleri, okullarda önceleri ayrı bir etkinlik olarak ele 

alınmalıdır. Sonraları çalışmalar üniteler ve diğer derslere bağlantılı olarak 

yürütülmelidir. 
 

 Deneyler, drama, sanat çalışmaları ve spor aktiviteleri gibi yaparak, yaşayarak 

öğrenme deneyimleri sunulmalıdır. 

 

  Zihinsel engelli çocukların öğretiminde de olduğu gibi işbirlikçi öğretim 

ve akran öğretimi kullanılmalıdır. 

 

 13.Mümkün olduğunca çok duyuya dayanan materyaller ve 

uyarıcılar sağlanmalıdır. 

 

Programın uygulanmasında kullanılacak araç gereç ve materyaller şu şekilde 

gruplanabilir:  

 

 Duyuları geliştirmede kullanılan materyaller; takılıp sökülebilir oyuncaklar, 

bloklar, çeşitli boyutlarda ve renklerde boncuklar, pullar, sopalar, çiviler vb.  

 

 Tahmin etme ve problem çözme ile ilgili materyaller; çocukların büyük-

küçük, şekil, renk, ağır, hafif tahminleri için kullanılan materyaller, birbirlerine 

geçme ve birleştirme materyalleri, çeşitli hacimleri tanıtmaya yarayan 

materyaller, resimler, eşleştirme kartları vb.  

 

 İşitsel ve görsel algıyı destekleyen eğitim materyalleri; sözcük, fiil, olay 

açıklayan değişik boydaki resimler, fotoğraflar, değişik sesleri ve çocuk 

şarkıları içeren kasetler, teyp, müzik aletleri, ses çıkaran oyuncaklar, bilgisayar 

destekli eğitim programları.  

 

 Konuşma ve dil gelişimini destekleyen materyaller; sembolik oyunda 

(evcilik oyunları, meslek oyunları vb.) kullanılan oyuncaklar, gerçek nesneler 

(ev eşyaları, giyecekler, yiyecekler vb.), resimler, sıralama kartları, 

resimli/resimsiz hikâye kitapları vb. 

 

 Kavram kazandırmada kullanılan materyaller; gerçek ev eşyaları, küpler, 

resim kartları, dominolar, rakam kartları, sayı boncukları, terazi, metre, paralar 

vb.  
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 El becerilerini geliştirmede kullanılan materyaller; boya, mum, kil, hamur, 

seramik,  kâğıt, karton vb. 

 

Öğretmenlere öneriler  

 

 İşitme engelli çocuklar için sınıfta en uygun oturma yeri sağlanmalı, öğretmene 

en yakın bulunan ve onun en iyi şekilde görebileceği bir yere oturtulmalıdır. 

 

 Konuşurken abartılı dudak hareketlerinden ve fazla uzun cümlelerden 

kaçınılmalıdır. 

 

 İşitme engelli çocukların kendilerini anlatma zorlukları olduğundan, 

sınıfta onlara daha fazla zaman ayırılmalı ve kendisini ifade ederken 

kullandığı farklı yolları anlanmaya çalışılmalıdır.  İstenmeyen bir hareket 

yaptığında sözel ve yüz ifadeleri ile öğretmen çocuğa bunu 

hissettirmelidir. 

 

 İşitme engelli çocukların ilgi ,yeteneklerini en iyi şekilde kullanabilmeleri 

için çocuğu pek çok yönü ile değerlendirilmeli ve ona en uygun olan 

eğitim programları saptanmalıdır.  

 

 Sınıfta gürültünün artması durumunda işitme engelli öğrencinin kelime 

ayırt etmede daha fazla zorlandığı dikkate alınmalıdır.  

 

 İşitme engelli çocukla iletişim kurarken ona dinlemesi ve düşünmesi için 

zaman tanınmalı, çocuğun söyleneni anlayıp anlamadığına bakılmalıdır. 

 

 İşitme engelli çocuk işitme cihazı kullanıyorsa müzik yeteneğini 

geliştirmeye ve program dışı grup faaliyetlerine katılmaya teşvik 

edilmelidir.   

 

 Normal işiten arkadaşları, işitme engelli öğrenciye nasıl yaklaşacakları 

konusunda bilgilendirilmelidirler. 

 

 Yaşıtları ile sosyal iletişimi desteklenmelidir. Mutlaka sınıfta kaynaşma 

sağlanmalıdır. 

 

 İşitme engelli çocuklar öğretmeni tarafından zamanında fark edilmez ve 

gerekli önlem alınmazsa bu engelinin dışında  bir takım uyum güçlükleri 

geliştirebilir.İşitme engelli çocuk bu engelini gizlemek için yalnızlığı 

yeğler.Sınıf içinde geçen konuşma, tartışma, soru ve direktifleri 

anlamayabilir. Bu anlamayış onu alay konusu haline getirebilir. 

Öğretmen bunları dikkate alarak, sınıfta bazı önlemler almalıdır.  
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 İşitme engelli olan çocuklar sınıftaki etkinlikleri ya gözle ya da sürekli ve 

zorunlu dinlemeye ve izlemeye çalışacaklarından ötürü bu çocuklar diğer 

öğrencilerden daha çabuk yorulabilirler. Bu husus öğretmen tarafından 

dikkate alınmalıdır. 

 

Resim 1.16. : İşitme engelli bir öğrenci ve öğretmen 

 

DEĞERLER ETKİNLİĞİ 
 

Engelli kardeşlerimize karşı duyarlı olmak, gereken ilgi ve desteği göstermek 

insani bir görevdir. Duyarlı olmak, acımak anlamına gelmemelidir. Onların hayatlarını 

kolaylaştırıcı her türlü maddi ve manevi tedbiri almak, gerekli altyapı hizmetlerini sunmak 

onlara karşı günlük hayatın içindeki sorumluluklarımızı yerine getirmek, söz ve 

davranışlarla gönüllerini almak hepimizin görevidir.  

 

Aşağıda “merhamet, empati kurmak, merhamet duymak, merhamete gelmek” sözcük 

ve deyimlerinin sözlük anlamları verilmiştir. Verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.     

         

Sözcük / Deyimler Sözlük Anlamları 

merhamete gelmek Şefkat duygusu uyanmak veya kabarmak.  

merhamet Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı 

kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma 

empati kurmak Sonradan acıma duygusuna kapılmak. 

merhamet duymak Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için 

özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen 

ahlak tutum ve görüşü. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını 

ziyaret ederek işitme engeli çocukların 

eğitim ortamlarını gözlemleyiniz. 

 Özel eğitim kurumlarına gidip amacınızı 

açık anlaşılır bir şekilde anlatınız.  

 Size en yakın işitme cihazı satan 

kurumlara, özel veya devlet hastanelerine 

giderek odyoloji bölümlerini ziyaret 

ediniz. 

 Hastanelerden randevu almayı ihmal 

etmeyiniz. 

 İşitme engelli çocuklar/bireylerin 

eğitimlerinde kullanılan araç gereçleri 

inceleyiniz. 

 Bu araç gereçlerin fotoğraflarını çekiniz. 

 Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgileri 

toplayarak bir rapor hazırlayınız. 

 Raporunuzda görsellerden de 

yararlanmayı ihmal etmeyiniz. 

 Oluşturduğunuz raporu sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 Arkadaşlarınızın hazırladıkları raporlarla 

kendinizinkini karşılaştırmayı ihmal 

etmeyiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek işitme engeli 

çocukların eğitim ortamlarını gözlemlediniz mi? 

  

2. Size en yakın işitme cihazı satan kurumlara, özel veya devlet 

hastanelerine giderek odyoloji bölümlerini ziyaret ettiniz mi? 
  

3. İşitme engelli çocuklar/bireylerin eğitimlerinde kullanılan araç 

gereçleri incelediniz mi? 
  

4. Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgileri toplayarak bir rapor hazırladınız 

mı? 
  

5. Oluşturduğunuz raporu sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) İşitme engelli çocuklar normal işiten akranlarından tamamen farklıdır.  

 

2. (   ) İşitme yetersizliği olan çocuğun eğitimi, işitme kaybı tanısı konulduğu andan 

itibaren başlatılmalıdır. 

 

3. (   ) İşitme kalıntısının kullanımının öğretilmesinde görme, dokunma duyularının bir 

arada kullanılmasına gerek yoktur. 

 

4. (    )  Konuşma öğretiminde izlenecek yol normal çocuğun konuşma gelişimine uygun 

basamakların izlenmesidir. 

 

5.  (    ) İşitme eğitiminde sesler şu sıra ile ele alınmalıdır: Kaba sesler, müzikal sesler ve 

konuşma sesleri 

 

6. (    )Hazırlanacak araç gereç birden çok duyuya ( görsel, işitsel, dokunsal vb…)  hitap 

edebilme özelliğine sahip olmalıdır. 

 

7. (     ) Başkaları tarafından görülmeyen film altyazılarını gösteren özel gözlükler ve 

konuşmanın metnini ekranda gösteren telefonlar işitme engelliler için hazırlanmış 

klasik ürünlerdendir.  

 

8. (    ) D-print şu anda kullanılan konuşmayı metne çeviren en hızlı çeviri aracıdır.  

 

9. (    ) Zihinsel engelli çocukların öğretiminde olduğu gibi işbirlikli öğretim ve akran 

öğretimi yöntemleri kullanılmalıdır. 

 

10. (    ) Çalışmalara önceleri konuşma sesleriyle başlanmalı daha sonra doğa ya da araç 

seslerini ayırt etme çalışmalarına geçilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

21 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sayesinde işitme yetersizliği olan bireyler için BEP hazırlamanın 

önemini açıklayabilecek, bu bireyler için BEP hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktaları 

sıralayabilecek, ayrıca GEP hazırlamanın önemini açıklayacak ve bu bireyler için 

hazırlanmış BEP ve GEP örneğini sunabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek işitme engeli çocuklar için 

hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini inceleyiniz. 

 Rehberlik araştırma merkezlerinden ve internet ortamından işitme engelli 

çocuklar/bireyler için hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini ve bunları 

hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini araştırınız. 

 Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgilerle bir rapor hazırlayınız. 

 

2. İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN 

EĞİTİM İHTİYAÇLARINA UYGUN HAZIRLANAN 

BİREYSEL VE GRUP EĞİTİM PROGRAMLARI 
 

2.1. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin BEP Hazırlamanın Önemi 
 

Genel olarak BEP yani bireyselleştirilmiş eğitim programı, kişinin ihtiyaçlarına göre 

yapması gereken eylemleri ve alt basamaklarını nasıl, kiminle, nerede, hangi sürede 

yapılacağını ve bunlar yapılırken hangi yöntem ve tekniklerin kullanılacağını gösteren bir 

akış planıdır.  

 

Bir öğrenci için eğitim ortamında izlenecek bir veya daha fazla düzenlemenin 

planlandığı yazılı belge olan BEP ’te öğrencinin, söz konusu program, sınıf veya konu 

sonunda öğreneceği bilgilerdeki becerilerdeki uyarlamalar / değişiklikler belirtilir.  

 

 İşitme yetersizliği olan bireyler için hazırlanacak BEP sayesinde bireylerin; 

 İşitme kalıntısını en üst düzeyde kullanmaları,  

 İşitsel algı becerilerini kullanarak yaşıtları düzeyinde dil ve konuşma 

becerisi geliştirmeleri, 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 İletişim becerilerini geliştirerek günlük yaşamda kullanmaları, 

 Okuduğunu anlama ve okuma yazma becerilerini geliştirmeleri 

 Temel matematik becerilerini kazanmaları  

 Akıl yürütme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. 

 

2.1.1. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin Hazırlanacak Olan BEP’ te 

Bulunması Gereken Çalışmalar 
 

 Sesi fark etme çalışmaları  

 Sese Şartlanma  

 Sese Tepki 

 

 Sesi ayırt etme çalışmaları  

 Sesin Benzerlikleri  

 Sesin Farklılıkları  

 

 Sesi tanıma çalışmaları 

 Çevresel Sesler 

 Konuşma Sesleri:   

o İnce-kalın sesler  

o  Uzun-kısa sesler  

o  Alçak-yüksek sesler 

o Tek-tekrarlanan sesler  

o  İnsan sesleri  

o  Farklı frekanslardaki konuşma sesleri  

o Anlamlı hecesel sesler  

o  Farklı hece sayısındaki kelimeler  

o  Aynı hece sayısındaki kelimeler  
 

 Anlama çalışmaları  

 Yönerge çalışmaları 

 Hikâye anlama çalışmaları  

 Konuşmayı takip etme çalışmaları  
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Resim 2.1. : Ses tanıma ve ayırt etme çalışmaları yapan bir öğretmen ve öğrenci 

2.1.2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin BEP Örneği 
 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI  

(BEP) FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:         Sınıfı: 

Bep Hazırlama Tarihi:                                Bep Birim Üyeleri: 

 

Öğrencinin şu anki performans düzeyi:  Emre 5 yaşında bir erkek öğrencidir. 

Psikomotor  alanda  yırtma, kesme, yapıştırma becerilerini yardımla yapabilmektedir. 

Atma, tutma gibi kaba motor becerileri yapmakta güçlük çekmektedir. Dikkatini nesne, 

durum, olay üzerinde yoğunlaştırmakta sıkıntı yaşamaktadır. Tuvalet gereksinimini 

yardımsız yapabilmekte; yemek seçmekte ve yardımsız olarak yemekte zorlanmaktadır. 

Uzun dönemli 

amaçlar 

Kısa dönemli 

amaçlar 

Ölçüt Başlama bitiş 

tarihleri 

Sorumlu kişi 

DA:Amaç 8. 

Görsel 

materyalleri 

okuyabilme 

1.Görsel materyalleri 

inceler. 

6. Görsel materyalleri 

özenle kullanır. 

4/5   

BA:Amaç 6. 

Varlıkları çeşitli 

özelliklerine göre 

gruplayabilme 

3. Varlıkları 

büyüklüklerine göre 

gruplar.  

4. Varlıkları 

miktarlarına göre 

gruplar. 

4/5   
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BA:Amaç 9. 

Nesneleri 

sayabilme 

6. Sayıca 10’dan az 

olan bir gruptaki 

nesnelerin sayısını 

söyler. 

4/5   

PMA:Amaç 2. El 

ve göz 

koordinasyonu 

gerektiren belirli 

hareketleri 

yapabilme 

9. Değişik malzemeler 

kullanarak resim 

yapar.  

10. Yönergeye uygun 

çizgiler çizer. 

 

4/5   

DA:Amaç 1. 

Sesleri ayırt 

edebilme 

1.Sesin geldiği yönü 

belirler. 

4. Verilen sese benzer 

sesler çıkarır. 

4/5  
 

DA:Amaç 4. 

Kendini sözel 

olarak ifade 

edebilme 

1. Dinlerken / 

konuşurken göz teması 

kurar. 

4/5   

BA:Amaç 5. 

Varlıkları çeşitli 

özelliklerine göre 

eşleştirebilme 

2. Varlıkları renklerine 

göre eşleştirir. 

3. Varlıkları şekillerine 

göre eşleştirir. 

4/5   

SDA:Amaç 3. 

Duygularını 

kontrol edebilme 

1. Olumlu / olumsuz 

duygu ve 

düşüncelerini uygun 

şekilde ortaya koyar.  

2. Yetişkin 

denetiminin olmadığı 

durumlarda da 

gerektiği gibi davranır. 

   

BA:Amaç 11. 

Günlük yaşamda 

kullanılan belli 

başlı sembolleri 

tanıyabilme 

 

3. 10 içindeki 

rakamları okur.  

4. 10 içindeki 

rakamları modele 

bakarak yazar. 

   

 

 

Sınıf Öğretmeni          Sınıf Öğretmeni             Veli                   Okul Müdürü  

 

Tablo 2.1. : İşitme yetersizliği olan bireyler için örnek BEP 
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2.1.3. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin BÖP Örneği 
 

 

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI (BÖP) FORMU 

 

Öğrencinin adı ve Soyadı: Emre Yeral 

Sınıfı: 

Öğretmenin Adı ve Soyadı:  
 

Ünite/ Konu  

Öğrencinin Performans Düzeyi Emre ses duyduğunda aramakta ancak sesin 

geldiği yönü bulamamaktadır. Dinlediği 

seslerden sadece köpek sesine benzer ses 

çıkarmaktadır. 

Uzun Dönemli Amaç DA: Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme 

Kısa Dönemli Amaç 1.Sesin geldiği yönü belirler. 

4. Verilen sese benzer sesler çıkarır. 

Öğretimsel hedef Duyduğu sesleri taklit etme  

Öğretim Süreci 

A) Öğretimin Yapıldığı Yer  

 Sınıf 

B) Araç-Gereçler 
Kaset, teyp, kulaklık 

C) Öğretimde Kullanılan 

Yöntemler/Teknikler 

Model olma, işaret ipucu, pekiştirme 

D) Süre 
10 dakika 

E) Dersin İşlenişi 
Öğretmen Emre’ye çeşitli sesler dinleteceğini 

ve bu seslerle ilişkili resimler göstereceğini 

söyler. Daha sonra öğretime başlanır. 

F) Değerlendirme 
Emre köpek sesi dışında inek ve ördek sesi 

çıkarmaya başlamıştır. Kullanılan pekiştireç 

(bonibon) etkili olmuştur. Sesleri kulaklıkla 

dinlemek Emre’nin hoşuna gitmemiştir. 

 

Sınıf Öğrt. 
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BÖP DEĞERLENDİRME FORMU 

 

Öğrencinin Adı-Soyadı:  

Kısa Dönemli Hedef: 

Çalışma Yeri:  

Araç-Gereçler:  
Öğretimin Başlama-Bitiş Tarihi: 

 

 

Öğretimsel Hedefler 

Başlangıç  

Değerlendir- 

mesi 

1. 

oturum 

2. 

oturum 

3. 

oturum 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Değerlendirme sistemi:             +:Bağımsız             S:Sözel yardım                M:Model 

olma                F:Fiziksel yardım 

 

* Değerlendirme ve oturum sıkılıkları artabilir. 

 

 

 

Tablo 2.2. : İşitme yetersizliği olan bireyler için örnek BÖP formları 
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TÜM HİZMET PLANI 

 

KİMLİK 

BİLGİLERİ 

ÇOCUĞUN  ANNENİN BABANIN 

Adı-soyadı  Adı-soyadı   

Doğum tarihi  Yaşı   

Yaşı  Mesleği   

Özür Türü  Adresi   

Tıbbi Bilgiler: 

İşitme: 

Görme: 

İlaç kullanımı: 

Fiziksel durumu: 

Eğitim Hizmetleri: 

Yerleştirileceği Ortam Destek 

Hizmetler 

Ek Hizmetler 

 

Eğitim Hizmetlerinin süresi ve sorumluları 

Hizmet türü 

 
Süresi Sorumlusu 

 

 

Performans Düzeyi: 

Uygulanan Değerlendirme Araç ve Yöntemleri: 

A. AKADEMİK BECERİLER 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler:   

İhtiyaçlar:   

B. İLETİŞİM BECERİLERİ: 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler: 

İhtiyaçlar:   

C. SOSYAL YAŞAM BECERİLERİ 

Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:   

İhtiyaçlar:  

D. MOTOR BECERİLER 

Bulunduğu var olan seviye:  

Yetenekler/beceriler:  

İhtiyaçlar:   

E. OYUN VE SANAT ETKİNLİKLERİ 

Bulunduğu var olan seviye: 
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Yetenekler/beceriler:  

İhtiyaçlar: 

F. GÜNLÜK YAŞAM BECERİLERİ: 
Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:  

İhtiyaçlar:  

G. SOSYAL BECERİLER 

Bulunduğu var olan seviye: 

Yetenekler/beceriler:  

İhtiyaçlar:  

H. DAVRANIŞ PROBLEMLERİ 

 
Uzun Dönemli Amaç :Gelişim Alanı  

KDA Öğretim  

Teknikleri 

Araçlar Sorumlu Değ.  

Tekniği 

Başarı tarihi 

1.       
Uzun Dönemli Amaç:                                                                                                Gelişim Alanı: 

KDA Öğretim 

Teknikleri 

Araçlar Sorumlu Değ. 

 Tekniği 

Başarı tarihi 

1.       
Uzun Dönemli Amaç:                                                                                                Gelişim Alanı: 

KDA Öğretim 

Teknikleri 

Araçlar Sorumlu Değerlendirme 

Tekniği 

Başarı 

tarihi 

1.       

 

Değerlendirme: 

Hizmet yeri 

ve süresi 

Gelişim 

alanı 

Başarıldı Gelişme 

var 

Başarılamadı Yorum 

      

      

      

      

      

Bep Geliştirme ekibi:           Ad-soyadı  İmza  

 

 

BEP’ını inceledim. Bu 

şekilde onaylanmasını 

istiyorum. 

Özel eğitim sınıf öğretmeni   

Rehber öğretmen   

Okul yöneticisi   

Diğer uzmanlar   

Annesi   

Babası   

Tablo 2.3. : İşitme yetersizliği olan bireyler için örnek Tüm Hizmet Planı 
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2.1.4. Yetersizliği Olan Bireyler İçin BEP Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken 

Noktalar: 
 

 BEP’te yer alacak uzun ve kısa dönemli amaçlar, işitme engeli olan bireylerin 

destek eğitim programında yer alan genel amaçlara ulaşmasını sağlayıcı 

nitelikte belirlenmelidir. 

 

 Bireye, ihtiyacına göre eş zamanlı olarak içindeki birden fazla gelişim alanına 

yönelik amaçlar seçilmelidir. 

 

 İşitme engelli bireyin işitmenin yanında başka bir ya da birden fazla engeli 

olduğunda engelin özelliğine göre diğer destek eğitim programlarından da 

yararlandırılmalıdır.  

 

 Programda yer alacak kazanımlar arasında bir aşamalılık ve birbirinin ön koşulu 

olma durumu söz konusu değildir. 

 

 Program modüllerinde yer alan kazanımların gerçekleşebilmesi için öğrenme ve 

öğretme sürecinde modülde belirtilen gerekli araç-gereç ve donanımlar 

sağlanmalıdır.  

 

 Bireyin eğitim planı doğrultusunda yapılacak çalışmalar ve bireyin özellikleri 

konusunda görüş alışverişi yapmak üzere hastanelerin ilgili bölümleri, rehberlik 

ve araştırma merkezleri, bireyin devam ettiği okul personeli (sınıf öğretmeni, 

rehber öğretmen, branş öğretmenleri, okul idarecileri vb.) ve ilgili diğer kurum, 

kuruluş ve uzmanlarla iş birliği yapılmalıdır.  

 

 İşitme engelli bireylerin, kazandıkları becerileri günlük yaşamlarında 

kullanabilmeleri için sosyal faaliyetler planlanmalı, iletişimle ilgili konulara 

ağırlık verilmelidir. 

 

 Program uygulanırken kazanımların öğretiminde basitten zora doğru bir sıra 

izlenmelidir. İşitme engelli birey eğitim süresince ara değerlendirmeler 

yapılarak gelişimi ve programın başarı düzeyi izlenmeli, gerekli tedbirler 

alınmalıdır.  

 

 İşitme engelli bireyin bu programdan yararlanması için işitme kaybının tipi ve 

derecesine uygun cihaz kullanması gerekmektedir. Cihaz kullanmayan işitme 

engelli birey bu programdan yararlanamaz.  

 

  İşitme engellilerin eğitimi akustik düzenlemesi yapılmış sınıflarda verilmelidir. 

Sınıf ortamında yardımcı destek cihazlar kullanımı sağlanmalıdır. 
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 İşitme engellilerin eğitiminin her aşamasında aile eğitimi önemlidir. Aile 

bireyin eğitimi konusunda neler yapabileceğini bilmeli, bireyle sağlıklı iletişim 

kurabilmeli ve aile, engelli bireyde sözel iletişim isteğini uyandırabilmelidir. 

Eğitim planlanırken aileye yönelik bilgilendirici ve uygulamalı çalışmalara da 

yer verilmelidir. Ailelerin eğitim sürecine etkin olarak katılımları sağlanmalıdır. 

Aile eğitimi verilirken; işitme engeli, gelişim özellikleri, işitme cihazları, koklea 

implant, cihaz bakımı ve kullanımı ile benzeri konularla ilgili bilgi verilmelidir. 

Ayrıca ailelerin ihtiyacına göre psikolojik destek, rehberlik ve danışmanlık 

hizmetleri verilmelidir. 

 

2.2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin GEP Hazırlamanın Önemi 
 

2.2.1.GEP ve Tanımı 
 

Çocukların tanıları ve gereksinimleri doğrultusunda belirlenen yetersizlikleri 

birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocukların bir arada 

aldıkları eğitim Grup Eğitimi olarak tanımlanabilir. 

 

İşitme yetersizliği olan bireyler için hazırlanacak olan grup eğitimi için her birey ayrı 

ayrı değerlendirilir ve buna göre bir eğitim programı hazırlanır.  Böylece çakışan ortak 

becerilerden grup programı planlanır 

 

Çocuğun hazır bulunuşluğu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gibi 

durumlarda gerekli uygun koşullar yine bireysel eğitim öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak 

görüşmeler sonucunda değerlendirilerek bir sonuca varılır. 

 

Grup eğitimi -eğer varsa-çocukların devam ettiği kreş ya da okuldaki davranışları 

hakkında fikir vereceğinden önemlidir. Çünkü grup eğitiminde, alınan veriler doğrultusunda 

çocuğun devam ettiği okul ile işbirliği daha sağlıklı olmakta ve böylece okuldaki davranış 

problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu davranışları görülerek çocuğun kendine güven 

duyması sağlanmaktadır. 

 

Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Bu içerik 

oluşturulurken çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate 

alınır. 

 

Ayrıca grup eğitiminde çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma 

programı belirlenmeli ve ayda en az 4 saat süren gruplarda yetersizlikleri birbirlerinden 

farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim almalıdır. 

 

2.2.2. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler ve GEP’in Hazırlamanın Önemi 
 

Grup çalışmalarında amaç,  iletişimi, işbirliğini ve sosyal etkileşimi arttırmak 

olduğuna göre öğretmen öğrenciyi motive etmeli, yönlendirmeli, model olmalıdır. Güvensiz, 
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içine kapanık, hayata küsmüş bireylere görev vererek, onları sözel ilişki kurmaya teşvik 

etmeli, birlikte çalışmaktan zevk duyan, sosyal bireyler olmasına yardımcı olmalıdır. 

 

 Grup Eğitim Planı(GEP)  sayesinde çocuklar; 

 

 Öz bakım becerilerini geliştirir, 

 Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenir, 

 Komut alma ve sıra almayı öğrenir, 

 Özgüvenini geliştirir, 

 Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır. 

 Sosyal gelişimleri desteklenmiş olur.  

 

2.2.3. İşitme Yetersizliği Olan Bireylere GEP Hazırlarken Dikkat Edilmesi 

Gereken Noktalar 
 

 Eğitim etkinlikleri somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa 

doğru olacak şekilde planlanmalı, yaparak, yaşayarak öğrenme etkinliklerine 

ağırlık verilmelidir. 

 

 Her aşamada öğrenciyi öğrenmeye karşı güdüleyici, teşvik edici sözler 

kullanılmalı, kendilerine güvenleri oluşturulmalıdır. 

 

 Uygun davranışları belirleyip bu davranışları grup kurallarına 

dönüştürülmelidir. 

 

 Olumlu davranışlar üzerinde odaklanılmalıdır. 

 

 Kural sayısını yaş grubunun ihtiyaçları ve seviyesine göre 3-8 arasında 

tutulmalıdır. 

 

 Kurallar basit, kısa ve olumlu şekilde belirtilmelidir. 

 

 Kuralların gözlenebilir davranışları hedeflemesi sağlanmalıdır. 

 

 Uygulanabilecek kurallar belirlenmelidir. 

 

 Farklı öğretim ortamları için farklı kurallar oluşturmalıdır. (örnek: büyük ve 

küçük grup, laboratuvar çalışmaları, bağımsız çalışma için) 

 

 Öğrencinin kurallara uyması ve kuralları çiğnemesi durumunda oluşacak 

sonuçlar belirlenmelidir. 

 

 Öğrencilere kurallar teker teker kazandırılmalı ve bir kural öğretilmeden 

diğerine geçilmemelidir. 
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 Grup kurallarına uyan, uygun  davranışları gösteren öğrenciler 

ödüllendirilmelidir. Pekiştireçlere zamanında yer verilmelidir. 

 

 Grup uygulamalarında her bir gelişim alanı (dinleme, dil ve konuşma, bilişsel, 

duygusal, sosyal, motor vb.) bütün olarak ele alınmalıdır.  

 

 Uygulamalarda, gösterip yaptırma (demonstrasyon), model olma, drama, oyun, 

soru-cevap, genişletme, anlatım, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, rol 

alma, bilgisayar destekli öğretim vb. yöntem ve tekniklere de sık sık yer 

verilmelidir. 

 

 Sınıf kalabalık  ise 2 veya 3 gruba ayırarak, her gruba yapacakları davranış ayrı 

ayrı gösterilmelidir. 

 

 Bireylerin kelime dağarcığını geliştirmek için bireyleri grup içinde birbirleriyle 

ve çevredekilerle konuşmaya teşvik edici çevre gezileri (müze, park, alışveriş 

merkezi, manav, hayvanat bahçesi vb.) düzenlenmeli, uygulayıcı tarafından 

hazırlanan sohbet ortamları oluşturulmalı, görsel materyaller, gerçek 

malzemeler (gerçek eşyalar, gerçek meyveler), eğitim CD’leri vb. araç 

gereçlerden faydalanılmalıdır. 

 

  Kelimelerin; eylem bildiren kelimeler, varlıkların özelliklerini bildiren 

kelimeler gibi çeşitlilik içermesine özen gösterilmelidir. Öğrenilen kelimelerin 

unutulmaması ve pekiştirilmesi için kelimeler kaydedilip resimler yaptırılabilir. 

 

 Ritim çalışmalarına grup içi etkinliklerde yer verilmeli böylece konuşma 

özelliklerini destekleyici etkinlikler çeşitlendirilmelidir. 

 

Resim 2.2.: Çevre gezisi yapan işitme yetersizliği olan öğrenci grubu 

 



 

33 

 

2.2.4. Grup Eğitimi İçin Plan Hazırlama 
 

Grup hedefleri doğrultusunda öğrenciye özgü bireysel hedeflerin olması ve bu 

hedeflere nasıl ulaşacağının belirlenmesidir. 

 

2.2.5. İşitme Yetersizliği Olan Bireyler İçin GEP Örneği 
 

Örnek Grup Eğitimi Planı  

 
Okulun Adı:                                                                                                 Tarih: 

Etkinlik Adı:      ÇAL KAPIYI(Parmak oyunu) 

 

Çal kapıyı ( Sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır) 

 

Bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, 

gözlük gibi halka yapılır ) 

 

Çevir mandalı (Burun el ile bükülür ) 

 

Gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) 

 

Al bir iskemle ( Kulaklardan biri tutulur, çekilir ) 

 

Otur şuraya ( Öteki kulak tutulur, çekilir ) 

 

Na-sıl-sın bu gün Ayşe ? ( Çene tutulur, sallanır ) 

( Ayşe adı, çocuğun adına göre değiştirilerek söylenir ) 

 

Grup Performansı: Grupta yer alan birey konuşma seslerine benzer sesler 

çıkarabilmekte, isimleri söylendiğinde tepki vermekte, ritmik hece tekrarları yapabilmekte, 

konuşmadaki değişik ses tonlamalarını fark edebilmektedirler.  

 

                                                                                                    Öğretmen: 

 

 Dil gelişimi 

 

Uzun dönemli amaç:  Bireyin konuşmasının anlaşılabilirliğini geliştirmektir.  

Kısa dönemli amaçlar: 

 Ritmik hece tekrarı yapar.  

  Konuşmadaki değişik ses tonlamalarını fark eder.  

 Sözcük tekrarı yapar.  

  Parmak oyunu oynar. 

 

 



 

34 

 

 Sosyal duygusal gelişim 

 

Uzun dönemli amaç: 1. Bir gruba katılmaya istekli olur.  

 Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir. 

 Duygularını ve düşüncelerini ifade eder. 

 Başkalarının duygularını, görüşlerini anladığını ifade eder 

Uzun dönemli amaç: 2.Grup çalışmalarında sorumluluğunu yerine getirir. 

 Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda teşekkür kalıplarını kullanır. 

 Günlük yaşamın gerektirdiği durumlarda özür dileme kalıplarını 

kullanır. 

 Gerektiği durumlarda başkalarından izin ister. 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Tepki 

Türü Materyal 

Kullanılan 

Pekiştireçler 

Yöntem 

ve 

Teknik 

Bireysel  

Değerlendirme 

(5/5) 

Aydın Gerçek  + 
 

 S.P.  D.O. 
 4/5 denemede 

doğru davranış 

 Damla Kaş  --- 

  

 Y.P. M.O. 
 2/5 denemde 

doğru davranış 

 Ceren Kum  (  ) 

  

  Y.P.  M.O. 
 5/5 denemede 

tepki vermedi. 

Değerlendirm 

Etkinlik 

Açısından: 

Program 

Açısından: 

Öğrenci 

Açısından: 

  
  
  
  
  

Yöntem ve 

Teknikler  

D.O. Doğrudan öğretim 

M.O. Model Olma 

Kullanılan Pekiştireçler: 

S.P. Sözel pekiştireç 

(Aferin, harika…) 

Y.P.  Yiyecek pekiştireci 

(çikolata, kraker…)  

Tablo 2.3. : İşitme yetersizliği olan bireyler için örnek GEP  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek işitme engeli çocuklar için 

hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini inceleyiniz. 

 

Rehberlik araştırma merkezlerinden ve internet ortamından işitme engelli 

çocuklar/bireyler için hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini ve bunları hazırlarken nelere 

dikkat edilmesi gerektiğini araştırınız. 

 

Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgilerle bir rapor hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını 

ziyaret ederek işitme engeli çocuklar için 

BEP ve GEP örneklerini inceleyiniz. 

 Özel eğitim kurumlarından bir örnek alıp 

alamayacağınızı sorun. 

 Rehberlik araştırma merkezlerinden ve 

internet ortamından işitme engelli 

çocuklar/bireyler için hazırlanmış BEP ve 

GEP örneklerini inceleyiniz. 

 Rehberlik araştırma merkezlerinden 

randevu almayı ihmal etmeyiniz. 

 Rehberlik araştırma merkezlerinden ve 

internet ortamından işitme engelli 

çocuklar/bireyler için BEP ve GEP 

hazırlarken nelere dikkat edildiğini 

araştırınız. 

 Rehberlik araştırma merkezlerine 

gitmeden önce soracağınız soruları 

belirleyiniz. 

 Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgileri 

toplayarak bir rapor hazırlayınız. 

 .Raporunuzda görsellerden de ve 

röportajlardan yararlanmayı ihmal 

etmeyiniz. 

 Oluşturduğunuz raporu sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz. 

 Arkadaşlarınızın hazırladıkları raporlarla 

kendinizinkini karşılaştırmayı ihmal 

etmeyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çevrenizdeki özel eğitim kurumlarını ziyaret ederek işitme engeli 

çocuklar için BEP ve GEP örneklerini incelediniz mi? 

  

2. Rehberlik araştırma merkezlerinden ve internet ortamından işitme 

engelli çocuklar/bireyler için hazırlanmış BEP ve GEP örneklerini 

incelediniz mi? 

  

3. Rehberlik araştırma merkezlerinden ve internet ortamından işitme 

engelli çocuklar/bireyler için BEP ve GEP hazırlarken nelere dikkat 

edildiğini araştırdınız mı? 

  

4. Bunlarla ilgili edindiğiniz bilgileri toplayarak bir rapor hazırladınız 

mı? 
  

5. Oluşturduğunuz raporu sınıfta arkadaşlarınıza sundunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) İşitme yetersizliği olan bireyler BEP sayesinde okuduğunu anlama ve okuma 

yazma becerilerini geliştirilir. 

 

2. (   ) Sesi fark etme çalışmaları işitme yetersizliği olan bireyler için hazırlanacak olan 

BEP’ te bulunması gereken çalışmalardandır. 

 

3. (   )  Bireye, ihtiyacına göre eş zamanlı olarak içindeki birden fazla gelişim alanına 

yönelik amaçlar seçilmemelidir. 

 

4. (   ) İşitme engellilerin eğitimi verilecek sınıflarda akustik düzenlemenin yapılmamış 

olması önemli değildir.  

 

5. (   ) Program uygulanırken kazanımların öğretiminde zordan basite doğru bir sıra 

izlenmelidir. 

 

6. (   ) Grup uygulamalarında her bir gelişim alanı (dinleme, dil ve konuşma, bilişsel, 

duygusal, sosyal, motor vb.) bütün olarak ele alınmalıdır.  

 

7. ( )Kelimelerin; eylem bildiren kelimeler, varlıkların özelliklerini bildiren kelimeler 

gibi çeşitlilik içermesine özen gösterilmelidir. 

 

8. (    ) Grup Eğitim Planı(GEP)  sayesinde çocuklar; öz bakım becerilerini geliştirir, 

yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenirler. 

 

9. (   ) Farklı öğretim ortamları için farklı kurallar oluşturmasına gerek yoktur.  

 

10. (   ) Grup eğitimi ayda en az 4 saat süren gruplarda yetersizlikleri birbirlerinden farklı 

ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim almaları 

şeklinde planlanmalıdır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) İşitme yetersizliği olan çocuğun eğitimi, işitme kaybı tanısı konulduğu andan 

itibaren başlatılmalıdır. 

 

2. (   ) İşitme kalıntısının kullanımının öğretilmesinde görme, dokunma duyularının bir 

arada kullanılmasına gerek yoktur. 

 

3. (    ) İşitme eğitiminde sesler şu sıra ile ele alınmalıdır: Kaba sesler, müzikal sesler ve 

konuşma sesleri 

 

4. (   ) İşitme yetersizliği olan çocuğun eğitimi, işitme kaybı tanısı konulduğu andan 

itibaren başlatılmalıdır. 

 

5. (   ) Çalışmalara önceleri konuşma sesleriyle başlanmalı daha sonra doğa ya da araç 

seslerini ayırt etme çalışmalarına geçilmelidir. 

 

6. (   ) Sesi fark etme çalışmaları işitme yetersizliği olan bireyler için hazırlanacak olan 

BEP’ te bulunması gereken çalışmalardandır. 

 

7. ( ) Grup Eğitim Planı(GEP)  sayesinde çocuklar; öz bakım becerilerini 

geliştirir, yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenirler. 
 

8. (   ) Program uygulanırken kazanımların öğretiminde zordan basite doğru bir sıra 

izlenmelidir. 

 

9. (   ) Grup eğitimi ayda en az 4 saat süren gruplarda yetersizlikleri birbirlerinden farklı 

ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim almaları 

şeklinde planlanmalıdır. 

 

10. (   ) Sesi fark etme çalışmaları işitme yetersizliği olan bireyler için hazırlanacak olan 

BEP’ te bulunması gereken çalışmalardandır. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Y 

2 D 

3 Y 

4 D 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 Y 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 Y 

10 D 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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