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3Mehmet NEZİR GÜL
Genel Müdür

ÖN SÖZ
İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, yaşamı her alanda etkilemiştir. 

Bu süreç, uzun vadede her sektörün ayakta kalabilme ve üretime devam 
edebilme çabasını destekleyebilmek adına işleyişte bir takım tedbirlerin 
alınmasını zorunlu kılmıştır. Benzer şekilde eğitim alanındaki uygulamalar-
da da değişikliklere gidilmiştir. Örneğin bu süreçte öğrencilerin eğitimlerine 
ara vermeden ev ortamında devam etmeleri ve derslerindeki kazanımlara 
ulaşmaları amacıyla geliştirilen “uzaktan eğitim metodu” alınan tedbirler 
kapsamında öncelikli olmuştur.

 Uzaktan eğitim, internet tabanlı interaktif etkileşimli bazı platformlar 
ile desteklenmekte olup okul, öğretmen ve aile iş birliğiyle yürütülmekte-
dir. Bu süreçte, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformuna yüklenen ders anlatım 
videoları, etkinlik formları, ödevler ve deneme formları gibi internet tabanlı 
interaktif etkileşimli uygulamalar farklı dijital platformlarda yayımlanarak 
uzaktan eğitim faaliyetleri aralıksız olarak yürütülmüştür. Ancak uzaktan 
eğitim uygulamaları sonrasında öğrencilerin yeniden eğitim ortamlarına 
adapte olmalarının kolaylaştırılması ve normalleşmeye geçiş sürecinde 
salgından korunmaya yönelik bazı becerileri kazanmalarının sağlanması 
konusunda yeni eğitimsel ihtiyaçlar açığa çıkmıştır.

 Gelinen aşamada pandemi sürecinde sağlık alanında alınan tedbirler, 
bireysel çabalar ve normalleşmeye dönük uygulamalar, eğitim sürecinin de 
bazı yeni tedbirleri içerecek şekilde yüz yüze devam etmesini gündeme 
getirmiştir. Özelikle öğrencilerin, uzaktan eğitim yoluyla ev ortamlarında 
sürdürmüş oldukları eğitimlerine yeniden okul ortamında devam etmeleri 
ve bu sürece normal şekilde adapte olabilmeleri için uyum amaçlı bir eğiti-
me tabi tutulmaları önem arz etmiştir. Bu nedenle özel eğitim ihtiyacı olan 
öğrencilerin edinmiş oldukları bazı temel kazanımları hatırlamaları, okula 
uyumlarını kolaylaştırmaları, salgın sürecinden normalleşme sürecine ge-
çişte gerekli olan becerileri kazanmaları ve psikososyal açıdan destek al-
maları amacıyla okula uyum etkinliklerinin hazırlanması gerekli görülmüş-
tür. 

 Bu amaçlarla Genel Müdürlüğümüz Programlar ve Öğretim 
Materyalleri Daire Başkanlığı tarafından hem öğrencilerimiz hem de 
velilerimiz adına ''Özel Öğrencilerimiz İçin Okula Uyum Etkinlikleri'' 
hazırlanmış olup kullanıcılarımızın istifadesine sunulmuştur.
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1. ETKİNLİKLERİN AMACI

Uyum etkinlikleri, özel eğitim öğrencilerinin ders öğretim program-

larının içerik ve kazanımları dikkate alınarak hem öğrencilere hem de 

velilere yönelik hazırlanmıştır. 

Etkinliklerin genel amaçları şu şekildedir:

1. Okula ve çevreye uyum sağlama,

2. Hayatını güvenli ve sağlıklı sürdürmek için olumlu tutum ve davra-

nışlar geliştirme,

3. Kendini tanıma ve geliştirme becerilerini uygulama,

4. Toplumsal rollerini fark etme,

5. Başkalarıyla olumlu ilişkiler kurma ve sürdürme,

6. Topluma uyum sağlayacak yaşam becerilerini kazanma,

7. Derslerin eğitim programlarında yer alan yer alan bilişsel, duyuşsal

ve psikomotor alanlardaki temel becerileri geliştirme,

8. Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin ailelerini de sürece kata-

rak öğrencilerin uyum süreçlerini kolaylaştırma.

2. ETKİNLİKLERİN İÇERİĞİ

Özel eğitim öğrencilerine yönelik geliştirilen uyum eğitimi etkinlikleri 

üç ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar ‘‘Rehberlik Etkinlikleri’’, ‘‘Öğretim-

sel Etkinlikler’’ ve ‘‘Aile Etkinlikleridir’’. Her bölümün muhtevası ve içerdi-

ği kazanımlara aşağıda yer verilmiştir. 

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 
UYUM EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ
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I. Bölüm: Rehberlik Etkinlikleri

Bu bölümde alınan tedbirler çerçevesinde öğrencilerin eğitimlerine

evlerinde devam ettikleri zamanlarda pandemiye yönelik özellikle hij-

yen, sosyal mesafe gibi yeni beceriler kazanmaları,  günlük hayatlarında 

bu becerileri kullanmaları, okul ortamına kolayca uyum sağlamaları ve 

günlük yaşamda ihtiyaç duyacakları temel becerileri kazanmaları amaç-

lanmaktadır. Bu bölümde 6 yeterlik alanı ve 28 kazanım bulunmaktadır. 

Kazanımlar yeterlik alanlarına göre aşağıdaki gibidir:

Okula ve Çevreye Uyum Yeterlik Alanı  

• Öğretmenini ve sınıf arkadaşlarını tanır.

• Farklı ortamların kendine özgü kuralları olduğunu fark eder.

• Sınıf kurallarına uyar.

• Okul kurallarına uyar.

• Okul servisi kurallarına uyar

• Okulun bölümlerini tanır.

• Sorumluluklarını yerine getirir

• Okula aidiyet duygusu geliştirir.

Güvenli ve Sağlıklı Hayat Yeterlik Alanı 

• Sağlığına yönelik duygu ve düşüncelerini ifade eder

• Günlük hayatında sağlığını tehdit edecek durumları fark eder.

• Sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkları edinir.

• Kendini kötü hissettiğinde kimlerden yardım alacağını bilir.

• Kendini sağlığını tehdit edecek durumlardan/ortamlardan korur.
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Kendini Kabul Yeterlik Alanı

• Duygularını tanır ve ifade eder. 

• Başkalarının istek ve duygularını fark eder. 

• Kendisinin ve başkalarının olumlu yönlerini ifade eder.

• Olumsuz duygularıyla başetme yollarını bilir.

Kişilerarası İlişkiler Yeterlik Alanı

• Başkalarıyla etkili iletişim kurar. 

• Arkadaşları ile birlikte etkinliklere katılır. 

• Arkadaşları ile iletişim kurarken nezaket kurallarını uygular. 

Aile ve Toplum Yeterlik Alanı

• Aile üyeleri ile etkili iletişim kurar. 

• Ailesiyle birlikte yapılan etkinliklere katılır. 

• Geleceğe yönelik olumlu duygular geliştirir. 

• Topluma uyum sağlayacak yaşam becerilerini kazanır.

• Çevreyi korumaya karşı duyarlı olur. 

 

Eğitsel Gelişim Yeterlik Alanı

• Yönergeyi takip becerisi gelişir. 

• Dikkatini geliştirici çalışmalara katılır. 

• Zamanını planlamanın önemini bilir.  
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II. Bölüm: Öğretimsel Etkinlikler 

Bu bölümde; özel eğitim öğrencilerinin eğitim programlarında yer ve-

rilen kazanımlardan, öğrencilerin okula uyum sürecinde öncelikli olarak 

edindirilmesi ya da pekiştirilmesi uygun görülen, 8 dersten 24 kazanıma 

yer verilmiştir. Bu kazanımlar aşağıdaki gibidir. 

Günlük Yaşam Becerileri

• Alışveriş yapar. 

• Kişisel bilgilerini edinir.

• Okul araç ve gereçlerini düzenli kullanır. 

Hayat Bilgisi

 

• Canlı ve cansız varlıkları ayırt eder. 

• Zaman kavramını edinir. 

• Mesleklere ait özellikleri ayırt eder. 

İletişim Becerileri 

 

• Öykü kartlarını oluş sırasına göre sıralar.  

• Videodan taklit eder. 

• Dinlediği öyküyü anlatır. 

Görsel Sanatlar ve El Becerileri  

• Yaprak baskı yapar.  

• Çerçeve yapar.

• Kâğıt katlar.
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Spor ve Fiziksel Etkinlikler

• Hareket becerilerini içeren basit kurallı oyunlara katılır.

• Basit birleştirilmiş hareketler yapar. 

• Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukta yapar.

Müzik ve Oyun

• Günlük rutinleri içeren şarkıları söyler.

• Müzikli oyun çalışmaları yapar.

• Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır.

Beslenme, Sağlık ve Güvenlik 

• Kişisel bakımını yapar.

• Sağlıklı ve sağlıksız yiyecekleri ayırt eder. 

• Yolcu olarak trafik kurallarına uyar

• Basit birleştirilmiş hareketler yapar.

• Sağlıklı yiyecek listesi oluşturur.

Türkçe

• Aynı özellikte olan nesneleri gruplar.

III. Bölüm: Aile Etkinlikleri 

Uyum etkinlikleri çalışmalarında ayrıca özel eğitim öğrencilerimizin 

ailelerine yönelik okul rehberlik öğretmeninin uygulaması için Aile Et-

kinliklerine de yer verilmiştir. Aile etkinlikleri ile ebeveynlere;

• Salgın sürecinde yaşanılan duygular ve olumsuz duygularla baş 

etme yolları,
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• Değişen sosyal yaşam kurallarını fark etme ve bu konuda çocuğunu 

destekleme,

• Özel eğitim ihtiyacına göre çocukların problem davranışlarla başa 

çıkabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçla bu bölümde aşağıdaki kazanımlara yer verilmiştir: 

• Salgın sürecinde yaşanılan duyguların neler olduğunu fark eder.

• Olumsuz duygularla baş etme yollarını bilir.

• Değişen sosyal yaşam kurallarını fark eder.

• Değişen sosyal yaşam kuralları hakkında çocuğunu nasıl destekle-

yeceğini bilir.

• Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemlerinin neler olduğunu bi-

lir.

• Davranış problemleri yaşandığında ve çözümünde kendini güçlü 

hissedebilmek için nelere dikkat etmesi gerektiğini bilir. 

• Davranış problemlerinin çözümünde kimden ve nasıl yardım alacağını 

bilir.

3. ETKİNLİKLERİN SÜRESİ 

• Özel eğitim öğrencilerine yönelik hazırlanan Uyum Eğitimi Etkinlik-

leri, 52 kazanıma uygun toplam 50 ders saati olacak şekilde hazırlanmış 

olup öğrencilerin bireysel özellikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun ola-

rak öğretmen tarafından belirlenen etkinlikler kullanılarak uygulanabile-

cektir. 

• Velilere yönelik hazırlanan etkinlikler ise ikişer saatlik üç oturum 

hâlinde, toplam 6 ders saati olacak şekilde hazırlanmış olup yine öğret-

men tarafından velilerin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen 

etkinlikler kullanılarak uygulanabilecektir. 
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4. ETKİNLİKLERİN HEDEF KİTLESİ

 

Özel eğitim okullarına ve sınıflarına devam eden tüm öğrenciler ve 

bu öğrencilerin aileleri, hazırlanan bu çalışmanın hedef kitlesini oluştur-

maktadır. 

5. ETKİNLİKLERİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Özel Eğitim Öğrencilerine Uyum Eğitimi: Rehberlik Etkinlikleri, Öğ-

retimsel Etkinlikler ve Aile Etkinlikleri olmak üzere üç bölüm hâlinde top-

lam 59 kazanımdan oluşmaktadır. 

• Uyum Eğitimi Etkinlikleri yüz yüze eğitimin başlayacağı sürede Ge-

nel Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Uyum Çalışmaları kapsamında 

öğretmen ve öğrencilerin okula uyum süreçlerini kolaylaştırmak için ihti-

yaç duyacağı becerilerin kazandırılması amacıyla kullanılabilecektir. Öğ-

retmenler bu süreçte çevre ve okulun imkânları, ailelerin ve öğrencilerin 

ve bireysel özellikleri ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak belirledik-

leri etkinlikleri kullanabileceklerdir.

• Etkinliklerin hepsinin uygulanması zorunlu olmayıp öğrencilerin bi-

reysel özellikleri dikkate alınarak ihtiyaç duyacakları becerilerin kazan-

dırılması/pekiştirilmesi amacıyla belirlenen etkinlikler uygulanmalıdır. 

• Uyum Etkinlikleri farklı özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerine 

uyarlanacak şekilde hazırlanmıştır.

• Uyum Etkinlikleri öğretmenlerin sınıf ve diğer eğitim ortamlarında 

okulun, öğrencinin ve çevre şartlarının özelliklerine göre uygulayabile-

cekleri, aynı kazanımlara işaret eden farklı etkinliklerin yer aldığı bir et-

kinlik havuzunda yer almaktadır. Bu etkinliklere “https://orgm.meb.gov.

tr”internet adresinden ve ‘‘özelim eğitimdeyim’’ mobil uygulaması üze-

rinden ulaşılabilecektir. 

• Bir etkinlik birden fazla kazanımı da kapsayabilecek şekilde hazırlanmıştır. 
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• Etkinlikler özel eğitim öğretmenleri ile/ve/veya branş öğretmenle-

ri tarafından uygulanabilir. Ancak hassasiyet gerektiren bazı etkinlikler 

rehber öğretmen koordinesinde uygulanmalıdır. Etkinlik değerlendirme-

si sonucu ortaya çıkabilecek özel durumlar okul rehber öğretmenine bil-

dirilmelidir.

• Etkinliklerin etkililiğinin sağlanması için okul müdürü, okul rehber 

öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni ve veli iş birliğinin sağlanması 

gerekmektedir.

• Okul müdürü; etkinliklerin verimli olabilmesi için uygun çalışma or-

tamlarının hazırlanması, gerekli materyallerin temin edilmesi ve okul öğ-

retmenleri, yöneticileri ve veliler arasında eşgüdüm sağlanmasından so-

rumludur. Etkinlikler kapsamında okul rehber öğretmeninin, özel eğitim 

öğretmenlerine gerekli desteği sağlaması ve etkinliklerin uygulanması-

na ilişkin geri bildirimleri değerlendirerek önlemler alması gerekmekte-

dir. Rehber öğretmen etkinlikler içerisinde destek gerektiren konularda 

özel eğitim öğretmenleri ile birlikte ortak çalışmalı, velileri etkinlikler ko-

nusunda bilgilendirmeli ve etkinliklerle eş güdümlü olarak veli eğitimine 

yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

• Uygulamalar esnasında velilerin sürece katılması için gerekli çalış-

malar yürütmeli, bölgenin ve velilerin ihtiyacına göre belirlenen konular-

da veliler ile sosyal mesafe ve hijyen koşullarına dikkat edilerek küçük 

grup etkinlikleri/görüşmeleri/eğitimleri yapılmalıdır.

• Etkinliklerin uygulanması sürecinde okul aile iş birliği kaçınılmazdır. 

Bu sebeple kazanımlara yönelik yaşantıların aile ortamında da sağlan-

ması, takibinin yapılması ve aile katılımı uygulamaların etkililiğini artır-

mak için gereklidir.

6. ÖĞRETİM YÖNTEM, TEKNİK VE STRATEJİLERİ 

• Beceri kazandırmada öğrencilerin kendini rahat hissedeceği ortam-

lar ve eğlenceli etkinliklere fırsat verilecek çalışmalar düzenlenmelidir.  
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    • Etkinliklerin amacına ulaşabilmesi için öğretmenlerin etkinliklere 

daha önceden hazırlık yapmaları önerilir. Etkinlik için gerekli olacak ma-

teryal veya sınıf ortamında yapılacak düzenleme ders öncesinde hazır-

lanmalıdır. 

• Etkinliklerin nasıl uygulanacağı konusunda, gerektiğinde okul reh-

ber öğretmeni ve diğer branş öğretmenlerinden yardım alınabilir.

• Öğretmenler heterojen gruplarla çalıştıkları için etkinlikleri uygular-

larken öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almalıdırlar. 

• Öğretmenler çalışma esnasında salgın hastalık sürecinin gerektirdi-

ği tedbirlere (sosyal mesafeyi koruma, araç-gereçlerin ortak kullanılma-

sında hijyen kurallarına uyma, eğitim ortamının temiz olması vs.) dikkat 

ederek etkinlikleri gerçekleştirmelidir. 

• Öğrencilere açık ve net yönergeler kullanılmalıdır. Geri bildirimlerin 

öğrenciye güven verici bir şekilde sunulması önemlidir. 

• Soyut kavramlar etkinliklerle somutlaştırılmalı, etkinliklerde oyun 

ve dramaya yer verilerek etkinlikler çekici hâle getirilmelidir. 

• Etkinlikler süresince olumlu davranışların pekiştirilmesi öğrencide 

özgüven yaratılmasında etkili olacaktır. Mümkün olduğunca her bir öğ-

rencinin öğrenme hızına göre hareket edilmelidir.

• Öğrenciler etkinliklere katılıma konusunda teşvik edilmeli, etkinlik 

sırasında ihtiyaç hâlinde özel eğitim öğretmeni/branş öğretmeni öğren-

ciye sözel ipucu, model olma vb. yöntemler kullanarak yardımcı olmalıdır.

7.  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Değerlendirme aşamasında önceden belirlenmiş ölçütler doğrultu-

sunda hazırlanan ölçme araçları, kontrol listeleri (neden sorusuna cevap 

arama), gözlem, görüşme, etkinlik değerlendirme formları, öğrenci de-

ğerlendirme formları gibi değerlendirme araçları kullanılabilir.
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I. Bölüm:
Rehberlik Etkinlikleri
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