
 

Lisede Ebeveyn Katılımı   (DEVAM) 
 

* Lise yılları pek çok öğrenci için  

       → Artan bağımsızlık ihtiyacı ve sorumluluklar getirmektedir.                    
            - Doğal olarak ebeveyn katılımının → Azalması beklenir. 

              → Ancak üniversite ya da mesleğe geçişte → Katılım artmaktadır. 
 

* Bu dönemde 

   → Mesleki rehberlik ve eğitsel planlama hizmetlerine daha fazla yer verilir. 

     * 14-18 yaş ergen çocukları olan ebeveynler 

       - Mesleki rehberlik - eğitsel planlama 

       - Ergenle iletişim ve sınavlara hazırlık gibi konularda sorun yaşamaktadır.                      

            → Ebeveynlerin kendilerini tanımaları ve eğitmeleri beklenir.  
 

 * Lisede çalışan rehber öğretmen-psikolojik danışmalar 

     - Ergenlik konuları 

     - Ergen-ebeveyn iletişimini kolaylaştıracak iletişim becerileri 

     - Gelişim görevleri 
     - Akran ilişkileri 

     - Sosyal medya kullanım davranışı vb. konularda 

          => Ergen davranışı hakkında programlar hazırlayabilir ya da 
             => Yakın bir kurumda 

                => Çevrede sunulan bu tür programlara ebeveynleri yönlendirebilir.     

   * Ayrıca ebeveynlere çevrimiçi bilgi kaynakları önerilebilir. 
 

Ebeveynlik Tarzını Bulmak 
 

 1. Demokratik anne-baba:     

 Çocuklarını 

  * Bağımsız olmaya teşvik eder ama → Yine de eylemlerine sınırlar ve   
                                                              →  Kontroller getirir. 

  * Kural koyarlar ama → Kuralların mantığını açıklarlar ve  

                                        → Eleştirileri dinlerler.       

   * Sevgilerini hissettirler ve çocukla iletişim kurarlar. 
  

 2. Otoriter anne-baba: 
 

 Çocuklarını  

   * Kontrol ederler ancak → Onları dinlemezler 

                                            →  Daha az ilgilenirler 
                                            → Bazen soğuk ve katı olurlar 

   * Ceza ve emirleri oldukça sıktır. 
  

 3. İzin verici anne-baba: 
 

 Çocuklarıyla  

  * Yakından ilgilenir ancak → Onlardan pek bir şey istemezler 
                                               → Kural koymazlar 

                                               →  Cezalandırmadan kaçınırlar.  

 * Genellikle tutarsız ve güvensizdirler. 
  

4. İhmalkâr anne-baba: 
 

* Çocuklarının yaşamıyla son derece ilgisizdirler.  
* Anne-babaları ihmalkâr olan çocuklar 

   - Anne-babalarının yaşamlarının diğer yönlerinin 

  → Kendilerinden daha önemli olduğu duygusu geliştirir. 

 

11.    REHBERLİKTE ETİK VE BİGİLERİN SAKLANMASI 
 

* Eğitim kurumları ile RAM’da 
    - RPD hizmetlerini yürüten personelin uyması gereken etik ilkeler 

                       → MEB RPD Hizmetleri Etik Yönergesi ile belirlenmiştir.  
 

MEB RPD Hizmetleri Etik Yönergesi ile 

 * RPD hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde 
  - Yetkinlik, dürüstlük, gizlilik, duyarlılık, bilimsellik ve sorumluluk ilkeleri  

                                                                                                       → Esas alınmıştır. 
  

* Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 
    - Eğitim kurumları ile RAM’da 

          - Bu hizmetlerin sunulmasına ilişkin 

                - Görev- yetki ve sorumluluklar  → Ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

 

 RPD hizmetlerinde uyulması gereken bazı kurallar vardır. 
 

 * Özel ve özenli bilgi ve yaşantılarla ilgilenen mesleklerin ve  
     - ( İnsanların güvenmek istedikleri mesleklerde) mesleği icra edenlerin  

                                              → Uymak zorunda oldukları kurallar bulunur.  

 
Bu kurallar  

   - Öncelikle bireyi korumaya 

     - Sonra da mesleği icra eden kişileri korumaya yöneliktir.  
 

 

  ETİK KURALLAR 

TEMEL İLKELER 
 

Yetkinlik 

  * Psikolojik danışmanların sınırlılıklarını bilmeleridir. 

    → Kendilerini aşan konularda başkalarından yardım talebinde bulunurlar. 
 

Dürüstlük 

 * Psikolojik danışmanlar  

   -Kişiler arası ilişkilerinde tüm mesleki ilişkilerinde 

      → Dürüstlüğü, doğruluğu ve gerçekçiliği ilke edinirler.  
          - Kendilerini tanıtırken / ifade ederken, abartılı ifadeler kullanmazlar! 

 

 

Duyarlık ve Hoşgörü  
 

 * Psikolojik danışmanlar danışanların psikolojik danışma hizmetlerinden 

     → En üst düzeyde yararlanmaları için çalışır.  

     →  Onların zarar görmemeleri için gerekli tüm önlemleri alırlar.  

     →  Psikolojik danışmanlar yansızlığı benimserler. 
 

Toplumsal sorumluluk   

 * Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) 

     →  Temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür.  

          → Toplumsal sorumluluğu vardır.  
 

 * PDR hizmetlerinde 

   - Bir yandan bireyin çıkar ve yararı 
   - Diğer yandan toplumsal sorumluluk arasında denge sağlanmaya çalışılır. 
 

Mesleki ve bilimsel sorumluluk 
 

* Psikolojik danışmanlar  

   -Etik standartlara bağlı olma 

       -Görev ve rollerine uygun davranma → Sorumluluğu altındadır.  
 

 * Hizmet verdikleri kişilerin iyilikleri ve yararları doğrultusunda  

      - İlgili kurumlarla iş birliği yaparlar 

         - Gerektiğinde danışanları → Alandaki başka uzmanlara yönlendirir. 
 

Etik Kurallar 
 

 * Etik kurallar genel olarak  
      - Psikolojik danışma 

             - Ölçme ve değerlendirme 

                       -Araştırma ve yayın 
                              - Müşavirlik hizmetleri için geçerlidir.  
 

Yetkinlik sınırları 
 

 Psikolojik danışmanlar sadece  

         -Eğitim gördükleri ve gerekli formasyona sahip oldukları  

              → Uygulama ve etkinlikleri yapabilir. 
                   → Onları öğretebilir ve o konularda araştırma yapabilirler. 
 

Sürekli gelişim 
 

* Psikolojik danışmanlar RPD alanındaki yeni gelişmeleri takip ederler.  
 

* Mesleki bilgi ve becerilerini artırmanın yollarını ve fırsatlarını ararlar. 
 

Başkalarına zarar vermeme 
 

 * Psikolojik danışmanlar 

    - Öğrencilerine, araştırmaya katılanlara, danışanlarına ve diğer kişilere 

             → Zarar vermekten ve onlara güçlük çıkarmaktan kaçınırlar. 
 

Gizli bilgilerin muhafaza edilmesi 
 

* Psikolojik danışmanlar danışanlarına ilişkin bilgileri  

            → Korumakla yükümlüdürler.  

               →  Özel ortamlarda özel şartlarda alınan bilgiler korunur. 
 

Profesyonel kimlik 
 

 * Psikolojik danışmanlar  
     - Kimliklerini, çalıştıkları yeri, statülerini ve durumlarını olduğu gibi söyler 

     - Farklı bir mesleğe mensup olma iddiasında bulunmazlar. 
 

Rehberlikte Etik ve Bilgilerin Saklanması 
 

* Rehberlik bireyler hakkında bilgiler toplar ve 
                       →  Onları bireyleri tanımak için kullanır.  
 

* Ayrıca, psikolojik danışma hizmetleri yoluyla 

      - Bireylerin özel yaşantıları ve durumları ile ilgili bilgiler edinir.  
 

* Bu bilgilerin özel ve öznel oluşları dolayısıyla  

     - Bazı kurallara uyulması  

     - Bunların elde edilmesi sırasında dikkatli olunması gerekir. 
      

    Yoksa kişiler hakkında bilinmesi insan haklarına aykırı olan bilgiler 

      - Ele geçebilir  daha da kötüsü 

      - Bireylerin aleyhine kullanılabilir.  
 

 * Bilgileri elde etmek bir “iş”tir ve önemli bir iştir.  

                 - Diğer bir iş de toplanan bilgilere sahip çıkmaktır. 

 

ÖZEL EĞİTİM 
 

Giriş 

 * Çağdaş eğitim anlayışının gereklerinden biri 

     -Tüm öğrencilerin (gelişimsel özellikleri doğrultusunda) 
         → Desteklenmesi ve 

          → Bulundukları eğitim ortamlarına katılımlarının sağlanmasıdır.  
 

 * Ulusal ve uluslararası birçok yasal düzenleme 

     - Eğitim hakkı ve fırsat eşitliği kavramlarına vurgu yapar. 

 * Tüm çocukların  
        -Dil, din, cinsiyet, ırk ve engellilik ayrımı gözetilmeksizin  

                      → Bu haklardan yararlanması gerektiğini belirtir.  

 
 * Bu yasal düzenlemelerin içeriklerine bakıldığında 

    * “BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme”de 

        - Kişilerin insanlık onuruna ve farklılıklara saygı -Ayrımcılığa karşı olma 
        - Toplumsal yaşama aktif katılım - Fırsat eşitliği, erişilebilirlik 

        - Engelliliği bir çeşitlilik olarak kabul etme ve  

       - Özel gereksinimli bireylerin kendi bireysel potansiyelleri çerçevesinde  
         gelişimlerine saygı ilkeleri ön plana çıkmaktadır.  

- 69 - 



 

 * “Engelliler Hakkında Kanun”  

    → Engeli olan bireylerin eğitim almasının 

            - Hiçbir gerekçeyle engellenemeyeceğini ve 

              - Bu bireylerin farklılıkları dikkate alınarak  

                  -Yaşadıkları çevre ile bütünleştirilmiş ortamlarda(eşitlik temelinde)   

                         -Yaşam boyu eğitim alabileceklerini vurgulamaktadır.  
 

“Salamanca Bildirisi” ve “Eylem Çerçevesi” (1994) de 
  * Her çocuğun  

    - Özel ilgilerinin, yeteneklerinin ve  

       - Öğrenme ihtiyaçlarının olabileceğini belirtmektedir.  
 

* Nitelikli bir eğitim için bu çeşitliliğin göz önünde bulundurulması 

   - Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin  

     - Kapsayıcı eğitim ortamlarına erişimlerinin sağlanması ve 
         - Bu ortamlarda nitelikli eğitim olanaklarının sunulması önemlidir.   

                                                                                          

1. Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrenciler ve Özel Eğitim I-II 
 

 Mevcut Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre (2021) 

  * Özel eğitim ihtiyacı olan birey 
         - “Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından     

                       - Akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren birey” 

                                →  Şeklinde tanımlanmaktadır.  
 

 Özel eğitim ise (MEB, 2021) 

 * Bu bireylerin eğitsel ve sosyal gereksinimlerini karşılamak amacıyla     

  - Geliştirilmiş bireyselleştirilmiş eğitim programları aracılığıyla 

    - Özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından 

      -  Uygun eğitim ortamlarında sürdürülen eğitim olarak tanımlanmaktadır  

 
 * Özel eğitim ve özel eğitim ihtiyacı olan birey terimiyle 

   - İlgili alanda yaygın olarak karıştırılan  
       - Zedelenme, yetersizlik ve özür/engel terimlerini açıklamak gerekir: 
 

 Zedelenme 

 * Bireyin sahip olduğu organlarının yapısında ve işleyişinde 

      - Çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmalar olması durumudur. 
 

 *Bir bireyin gözünde ya da kulağında zedelenmeler oluşabilir.  

   →Bu zedelenmelere bağlı olarak  

        - Kimi zaman → Yetersizlik durumu yaşanabilirken 
        - Kimi zaman → Bu durum yetersizlikle sonuçlanmayabilir.  
 

Yetersizlik 

* Bireyin yaşadığı zedelenme sonucunda  
      → Sahip olduğu organının işlevini yerine getirememesidir.  

         ( Bireyin gözündeki zedelenmeye bağlı olarak görememesi bir yetersizliktir.)  
 

Engel ise  
 * Bir yetersizlik sonucunda  

   → Bireyin toplumsal yaşamda akranlarının gerçekleştirebildiği rolleri  

           → Gerçekleştirememe durumu olarak tanımlanmaktadır. 
 

  ** Bir öğrencinin görme kaybının olması → Bir yetersizliktir.  
  Ancak bu öğrenci için herhangi bir uyarlama yapılmaksızın 

     → Sınıf ortamında öğretim sunulması ve 

               → Akranlarıyla benzer materyallerle  
                       - Benzer şekilde değerlendirilmesi => Bir engeldir.  
 

 Öğretmen ne yapmalı?   

  * Aynı öğrenci için yazı puntosunu düzenleyerek 

        → Materyalde uyarlaması yapması öğrencinin  

             → Akranlarıyla benzer akademik kazanımları edinmesini sağlayabilir.  
 

 Engelli olma durumu 
 

 * Çoğunlukla toplum tarafından oluşturulan koşullar sebebiyle 

     - Bireyden beklenen rol ve sorumlulukları  → Gerçekleştirememesidir.  
 

Bu nedenle “Engelli birey” ya da “yetersizliği olan birey” yerine 

         “ Özel eğitim ihtiyacı olan birey” kavramını kullanmak daha uygundur.  
 
 

 Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler  
   -Yaşadıkları yetersizlik durumları 

      - Dereceleri 

       - Gelişimsel özellikleri ve  
         - İçinde bulundukları çevresel özellikleri sebebiyle 

            → Birbirlerinden oldukça farklı özelliklere ve performanslara sahiptir.  
 

  Bu nedenle bu bireylerin gelişimsel özellikleri hakkında  

                              → Genellemelere varmak mümkün değildir!  
 

Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenci Gruplarının Özellikleri: 
 

 1) Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler 
  

 * Zihinsel yetersizlik 
    - 22 yaşından önce ortaya çıkan 

    - Hem öğrenme, akıl yürütme, problem çözme gibi zihinsel işlevlerde  

    - Hem de bireylerin günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri 

    - Kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin toplamı olan uyumsal davranışlarda              

                → Önemli sınırlılık durumudur.  
 

 

  “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde (2021)  
   - “Zihinsel yetersizlik” kavramı yerine “zihinsel engel” kavramı kullanılır. 

 

 

“Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre (2021)  
 

 * Zihinsel engelli bireyler hafif, orta, ağır ve çok ağır düzeyde olmak üzere  

     → Dört grupta ele alınır. 
 

 * Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler 
   -Zihinsel işlevsel ve uyumsal becerilerde  

      -Hafif düzeyde bir gerilik yaşadıkları için sınırlı desteğe ihtiyaç duyar. 
 

 * Ağır ve çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler 
    -Yaşam boyu yoğun özel eğitim ve bakım desteğine ihtiyaç duyabilir. 

 

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Özellikleri 
 

 1) Zihinsel işlev boyutuyla ele alındığında 

  → Normal insanların zekâ düzeyi puanı → 100 olarak kabul edilir. 

  → Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zekâ düzeyi puanı→ 70 ve altındadır.  
 

 

 * Ancak zihinsel yetersizlik sadece zekâ düzeyi puanı üzerinden tanılanmaz! 

    →Tanılama sürecinde mutlaka uyumsal davranışlara bakılmalıdır.  
 

 2)  Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkat süreleri çok kısadır. 

     -Dikkati odaklama ve sürdürmede güçlükleri vardır. 
 

 3) Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkatin yanı sıra 

    - Bellekle de ilgili problemleri vardır.  
     → Öğrendikleri yeni bilgileri  

          - Kısa süreli ve uzun süreli belleğe depolamada ve 

          - Gerektiğinde uzun süreli bellekten bilgiyi geri çağırmada  
                                                                                    → Problem yaşarlar  
 

 4) Dikkat ve bellek problemleriyle bağlantılı olarak  

     -Bu öğrencilerin birçok akademik alanda 

         →  Normal gelişim gösteren akranlarına göre geridir.  
   

  * Birçok öğrenci olayları / nesneleri belirli bir özelliğe göre gruplandırmayı  
      → Kolay bir şekilde öğrenebilirken 

      → Bu öğrenciler akıl yürütme ya da değerlendirme yoluyla 

        - Bir uyaranı sınıflandırma ya da bilgiyi organize etmekte sorunludurlar.  
 

 5)  Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler akranlarına göre 

     → Daha yavaş öğrenmekle birlikte 
         - Soyut kavramları öğrenmede 

           - Öğrendikleri bilgileri yeni durumlarla ilişkilendirmede ve  

                 - Genellemede → güçlük yaşar. 
 

 6)  Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin 

     - Yaşadıkları akademik başarısızlık durumuyla bağlantılı olarak 

        - Yeni öğrenmelere ilişkin motivasyonları düşüktür. 

    * Bu öğrenciler zaman içerisinde “öğrenilmiş çaresizlik” yaşamaya başlar. 

 
 

 7)  Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler  

      - Dilin hem anlama hem de ifade etme boyutunda 

           → Zihinsel yetersizlikten etkilenme düzeyine bağlı olarak sorun yaşar. 
  
 * Bu öğrenciler  
   -Verilen yönergeleri ya da okunan bir öyküyü anlamada güçlük yaşayabilir.     

   - İfade edici dil boyutunda zihinsel yetersizlikten etkilenme düzeylerine göre   

      → Konuşma bozuklukları yaşayabilir.  
 

 * Bu öğrenciler sınırlı sayıda kelime ve cümle çeşitliliğine sahiptir. 
   - Cümle kurarken söz dizim yapısında bozukluklar sergileyebilir.  
 
 

 8)   Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 
     -  Bilişsel becerilerde (yaşadıkları sınırlılıklardan kaynaklı olarak) 

        - Sosyal becerilerde yetersizlik ve 

        - Sosyal kabulü olumsuz yönde etkileyebilecek 

                                 → Problem davranışlar sergileyebilir. 

 

 * Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle ilgili belirtilen özellikler 

        →  Bireyin zihinsel yetersizlikten etkilenme düzeyine göre değişebilir. 
         

*  Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrencide 

            - Tüm özelliklerin bulunmalı şeklinde bir genelleme yapılamaz! 

 
 

2) Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)   Olan Öğrenciler 
 

* Otizm spektrum bozukluğu (OSB) 

   - Nörogelişimsel bir bozukluktur. 
       - Yaşamın erken dönemlerinde 

        → Sosyal iletişim güçlük yaşama 

            → Etkileşimde güçlük yaşama  
                → Sınırlı yineleyici davranışlar sergileme gibi belirtilerle ortaya çıkar.  
 

* “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde (2021) OSB’ye dair 

  → Sosyal etkileşim, iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılık vurgulanmakta 

  → Hafif, orta ve ağır düzeyde olmak üzere sınıflandırma yapılmıştır. 
 

* Bu sınıflandırma OSB olan öğrencinin 

           → Gereksinim duyduğu destek miktarını ifade etmektedir.  
 
 

OSB Olan Öğrencilerin Özellikleri: 
  

1) Otizm, bir sosyal iletişim bozukluğudur.  

  - OSB olan öğrenciler  

      → Sosyal etkileşimin ilk basamağı olan göz kontağından kaçınırlar ya da 

         → Gözlerinin kenarlarından bakabilirler. 
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OSB Olan Öğrencilerin Özellikleri:           (DEVAM) 
 

OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) 

 

 2) Bu öğrenciler 

     → İsimlerine tepki vermeyebilir 
         →  Diğer insanlara karşı ilgisiz görünebilir ya da  

                → Çok az ilgi gösterebilirler. 
 

 3) Beden dilini kullanma ve anlama konusunda çeşitli sorunlar yaşayabilir. 

    *  Sosyal durumlarda  

      → Ses tonunu veya yüz ifadesini anlamakta zorluk çekebilir.  
      → Gülümsemeyebilir ya da komik bir şey olmadığında bile gülebilirler. 
 

 4)  Diğer insanların düşünce ve duygularını anlama yeteneğinde 

          → Yani zihin teorisinde sınırlılıkları vardır. 
 

 5)  Oyun becerileri sınırlıdır.  

     → Akranlar ve yetişkinlerle etkileşimde sınırlılıkları vardır ama 
           → Nesnelerle meşgul olabilirler. 
 

 6)  Yönergeleri anlama ve takip etme gibi 

        - Alıcı dil boyutunda → Güçlük yaşayabilecekleri gibi 
          (Duygu ve düşüncelerini ifade etme gibi) 

        - İfade edici dil boyutunda da →  Sınırlılıklar yaşayabilir. 
 

 7)  OSB olan öğrencilerin yaklaşık %20-30’u 
     - Konuşmada gecikme yaşar ya da bu beceriyi edinemez!  

        - Konuşabilenlerde → Konuşmada gecikme ya da  

                                          → Eş zamanlı ekolali (ses tekrarları)görülebilir. 
         → Zaman ve zamir kullanımı yanlış olabilir.  

                                             - Ben ve sen zamirlerini yanlış kullanabilirler. 

                                          →Konuşma biçimleri monolog şeklinde olabilir. 
 

 8)  - Soyut kavramları anlamakta 

      - Alay ya da şaka gibi sosyal dili yorumlamada zorlanırlar. 
 

 9) OSB birçok öğrenci basmakalıp motor veya sözel davranışlar sergileyebilir.  

     - Nesneleri döndürme 

     - El çırpma ve sallanma gibi  

          → Sınırlı ve tekrarlayan motor davranışlar görülebilir. 
 

 10)  Bazı nesnelerle aşırı derecede meşgul olabilir ya da 

        - Çok sınırlı ilgi alanlarına sahip olabilirler.  
            → Bir nesneyle saatlerce oynayabilirler ya da  

            → Belirli özellikteki nesnelere aşırı ilgi gösterebilirler.          

       - Ortamdaki herhangi bir değişiklikten (Yerinde olmayan bir şey…) 

       - Rutindeki herhangi bir değişiklikten dolayı üzülebilirler. 
 

 11)  Rutinlere ve aynılıklara aşırı bağlı olup  

          - Değişikliklerden rahatsız olma 

          - Kurallara uymakta ısrarcı olma veya  
          - Esnek olmayan düşünceye sahip olma gibi davranışlar sergileyebilirler. 
 

 12)  OSB olan öğrencilerde →  Aşırı duyarlılık görülebilir. 

        → Bazıları sesten - dokunmadan - görsel uyarılmadan rahatsız olabilir.  
     

   * Bu duyarlılık 

    - OSB olan birçok birey için büyük bir sorun olan  
               → "Duyu bütünleme bozukluğu"nun parçasıdır. 

                      ( Daha büyük bir durumdur)   
 

 

 13)  OSB olan öğrenciler görsel olarak sunulduğunda  

         → Bilgileri daha kolay işleyebilirler. 
  
14) OSB olan öğrenciler birbirlerinden oldukça farklı özellikler sergileyebilen  

           → Oldukça heterojen bir gruptur.  

               - Özellikle dil, iletişim ve sosyal etkileşimde yaşadıkları sınırlılıklara  
                 → Çoğunlukla farklı düzeylerde zihinsel yetersizlik de eşlik eder. 

 

3) Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler 
 

 DSM-V’e göre  ( Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı)    

    * Nörogelişimsel bir bozukluktur.  

      - Öğrenme güçlüğü   /   Okuma   /   Yazılı anlatım  /  Matematik alanında            

                                       →  Güçlüklerle karakterize olmuştur.  
 

 * Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler → Normal zekâya sahiptir. Ama 
     - Beynin atipik işleyişinden kaynaklı 

     - Bilgiyi işleme ve edinme biçimi bakımından  

                →  Akranlarından farklı özellikler gösterirler.  
 

 * Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler  

   - Okuma 
        -  Okuduğunu anlama 

              - Yazılı ifade  

                      - Matematiksel akıl yürütme  
                          -   Hesaplama alanlarında → Güçlüklerle ön planla çıkarlar. 

 

  
 * Heterojen bir grup olan öğrenme güçlüğü yaygın olarak  

     1) Okuma bozukluğu (disleksi) 

     2) Yazılı anlatım bozukluğu (disgrafi) 
     3) Matematik bozukluğu (diskalkuli) olarak sınıflandırılır.  

 
 

Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özellikleri: 
  
 1) Öğrenme güçlüğünün en göze çarpan özelliği  

    → Öğrencinin yapabilecekleri ile yapabildikleri arasındaki farkın fazladır. 
     

    → Normal bir zekâya sahip oldukları hâlde bazı akademik alanlarda 

           → Akranlarından önemli ölçüde ayrışan güçlükler yaşar. 
 

   
  2)  Performanstaki değişkenlik fazladır.  
      - Matematiksel hesaplamalarda hızlı ve doğru performans sergileyebilirken 

         → Okuma alanında akranlarından önemli ölçüde ayrışabilir. 

                 - Hatalı ve heceleyerek okuması … 
 

  3) Özellikle disleksi (okuma bozukluğu) olan öğrenciler 

         → Okumada ciddi problemler yaşarlar.  

               - Harfleri tanıma, heceleme, doğru ve akıcı bir şekilde çözümlemede   

                     → Düşük performans sergilerler. 
 
  

  4)  Okumayı çözümleme ve akıcı okumada yaşanan sınırlılıklara bağlı olarak  

          → Okuduğunu anlamakta da zorlanırlar. 

 
  
  5) Bir kısmı  

    - Harfleri, kelimeleri doğru bir şekilde yazmada ve 

    - İmla ve dil bilgisi kurallarına dikkat etmede problem yaşayabilir. 
 
 

  6) Matematik ile ilgili kavramları, olguları anlamakta ve  

      → Matematiksel hesaplamalar yapmada zorlanabilirler. 
   

  7) Akademik alanda yaşadıkları başarısızlıklar nedeniyle 

       → Güdülenme problemleri yaşarlar.  
    

            * Yaygın olarak “öğrenilmiş çaresizlik” yaşarlar: 

               - Başarısızlıklarını → Kendilerindeki yetersizliğe  
               - Başarılarını ise → Kendileri dışındaki faktörlere atfederler. 
 

  

  8)  Birçok öğrenci dilin mekanik ve sosyal kullanımlarıyla ilgili sorun yaşar.  

    - Mekanik olarak sözdizimi (gramer) 
    - Semantik (kelime anlamları)  

    - Fonoloji (kelimeleri bileşen seslerine ayırma – seslerle kelime oluşturma) 

         → Konularında sorunları vardır.   
    - Pragmatik ( Dilin sosyal kullanımı)  

           * Genellikle karşılıklı sohbet konusunda sorun yaşarlar. 

         -Sohbeti sürdürmek için gerekli olan bazı stratejileri kullanamayabilirler. 
 
  

 9) Bazıları görsel ya da işitsel algı alanında güçlük yaşayabilir.  
 

   * Görsel algı sorunları yaşayan öğrenciler 
       - Yapboz oluşturma, görsel şekilleri algılama ve hatırlama ya da           

       - Harfleri tersine çevirme gibi problemler yaşar.  
 

   * İşitsel algı sorunları yaşayan öğrenciler de  

      - Benzer seslerden oluşan iki kelimeyi ayırt etmede ve 

     -  Sözel yönergeleri takip etmekte güçlük yaşar. 
 
 

4) Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler 
 

 * Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrenciler 

    - Dilin biçim, içerik ve kullanım bileşenlerinin bütünleştirilmesi sırasında 

    - Bu bileşenlerin en az birinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle 

           →  Öğrenciler  “dil ve konuşma bozukluğu” tanısı alabilirler. 

  
 * Amerika Konuşma, Dil ve Duyma Birliği’ne (ASLHA) göre 

    - Bir öğrenci  

       → Sadece dil ya da sadece konuşma alanında güçlük yaşayabileceği gibi 

       → Her iki alanda da güçlük yaşayabilir.  
 

 * Dil bozukluğu olan öğrenciler 

    → Başkalarının söylediklerini anlamakta güçlük çekebilir.  

         → Bu durum bir “alıcı dil bozukluğu”dur.  
 

 * Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler.  
        → Bu durum ise “ifade edici dil bozukluğu”dur.  

   * Bir öğrenci hem alıcı hem de ifade edici dil bozukluğu yaşayabilir.  
 

 * Konuşma bozukluğu olan öğrenciler ise  
       → Ses üretiminde ya da bazı sesleri söylemede zorlanabilir.  

          - Kekeleyebilir ya da konuşma ritmini ayarlamada sorun yaşayabilir. 

 

 

 5) İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler     

  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2021) göre tanımı: 
  * İşitme engelli birey 

    - İşitme duyarlılığının kısmi ya da tamamen yitirilmesinden kaynaklı 

           → Özel eğitim ve destek eğitime ihtiyaç duyan bireydir. 
     

  * İşitme yetersizliğinin sınıflandırılmasında 

      - İşitme kaybının derecesine 

      - Kaybın ortaya çıktığı yaşa ve  
     -  Kaybın olduğu yere göre  

                     → Farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır  
 

   * İşitme kayıplarının şiddeti 

      → Bireyin desibel (dB) cinsinden ölçülen sesi almasıyla belirlenir.  
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