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EĞİTİMDE KAPSAYICILIK 
 

Kapsayıcı Eğitim Anlayışı, Temel Kavramları ve Gerekçeleri 
 
 
 

KAPSAYICI EĞİTİM 

 - Her şeyden öte bir anlayıştır. Pek çok alanda adı geçer. 

 - Sosyolojik, politik, felsefi ve ideolojik temelleri vardır. 

 - 1990’lı yıllarda sadece özel gereksinimli çocuklarla ilişkilendirilmiş. 
 

 - 2000’li yıllarda bu anlayışa tepki olarak tüm öğrencilerin dâhil olduğu 

    → Aidiyet geliştirdiği bir yapı ve sistem boyutları ön plana çıkmıştır.  

 - Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar + Tipik gelişim gösteren akranlar 

     → Aynı ortamda eğitim görür. 

 Ülkemizde kapsayıcı eğitimin = Kaynaştırma ve/veya Bütünleştirme  
 

Kapsayıcılık öncelikle düşüncemizde geliştirmemiz gereken bir anlayıştır: 
BEP’li / Entegre / MR’li / Özel çocuk / Normal çocuk / Bu tür çocuk   

→ Zihnimizdeki kategorizasyonun dilimizde ifade bulmuş biçimidir.  
→ Öncelikle düşüncelerimizde var olan ayrıştırmacı tutumları fark etmeliyiz.  
 

Kapsayıcı eğitim anlayışı sınıftaki “tüm öğrencilerin öğretmeni olmak”tır. 
 

 
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN YARARLARI 

 - Kapsayıcı eğitim, tüm öğrencileri destekler. 
 - Öğretmenlerin mesleki gelişimi bu yönde sağlandığında 

    → Öğrencilere, ailelere ve topluma yararı olabilecek bir anlayıştır. 

 - Tipik gelişim gösteren akranlarının gelişimlerini desteklemektedir. 
 - Akran etkileşim ortamına katkı sağlayarak 

 - Çocukların öğrenme süreçlerini yönlendirmeye yardımcı olmaktadır. 

  Kapsayıcı ortamlarda bulunan çocuklar ayrıştırılmış ortamlara göre 

  → İletişim, sosyal ve akademik becerileri daha kısa sürede öğrenebilmektedir. 

  Tüm çocukların aileleri → Kapsayıcı eğitime yönelik olumlu tutum (+) 
 

KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME  X    KAPSAYICI EĞİTİM 
 

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsayıcı Eğitim 
 

 Özel gereksinimli çocuklar odakta …  Tüm çocuklar odakta … 

 Çocuklar eğitime hazır olmalı  Ortam çocuğa göre düzenlenir. 

 Yarı veya tam zamanlı  Çocuğun gelişimine göre düzenlenir 

  “Bireysel farklılıklar” ön plandadır   “Çeşitlilik” esastır. 

 Ayrıştırılan çocukları bütünleştirme  Tüm çocukların okula aidiyeti … 
 

 

KAPSAYICI EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARI 
 

ÇEŞİTLİLİK KATILIM AİDİYET ADALET HAK 
 

 

1) ÇEŞİTLİLİK 

 Yaş, etnik köken, ırk, cinsiyet, dil, din…yargılanmadan olduğu gibi kabul etme 

→ Sosyal dışlamayı ortadan kaldırmayı ifade eder. 

→ Farklılıklar bir sorun değil → “Olağan”dır. ( Çeşitlilik önemsenir. ) 
 

2) KATILIM 

 Tüm çocuklar aynı eğitim ortamında + Gereksinim ve ilgilerine göre uyarlama  
 

3) AİDİYET: 

  Tüm çocukların kendilerini o eğitim ortamına ait hissetmesidir.  
 

4) ADALET 

 Kapsayıcı bir okul, tüm üyelerinin hak ve sorumluluklarına sahip çıkar. 

 → Eğitimden tüm öğrencilere benzer şekilde yararlanma fırsatını verir. (adalet) 
 

5) HAK 

 Tüm çocuklar ücretsiz ve zorunlu eğitime erişimi + Ayrımcılık yok 
 

 

 

 

KAPSAYICI EĞİTİMİN GEREKÇELERİ 

EĞİTİMSEL Gerekçe SOSYAL Gerekçe EKONOMİK Gerekçe 
 

1) EĞİTİMSEL GEREKÇELER (UNESCO, 2020): 

 Tüm çocuklar → Birlikte eğitim alabilir ve bireysel farklılıklar dikkate alınır. 
 

2) SOSYAL GEREKÇELER (UNESCO, 2003-2020): 

 Tüm çocukların Birlikte eğitim alırsa farklılıklara karşı tutumları değiştirebilir. 
  Barış içerisinde yaşamaya teşvik eden adil ve ayrımcı olmayan bir toplum…  
 

3) EKONOMİK GEREKÇELER (UNESCO, 2003): 

 Kapsayıcı eğitim uygulanan okulların → Daha az maliyetli olduğu düşünülür.            

  → “Herkes için eğitim” sunmanın daha uygun maliyetli olmasıdır. 
 

KAPSAYICI ANLAYIŞIN YANSIMALARI VE DİL 

  Çocuklar aslında çok kabullenicidir ve Zihinlerinde ayrıştıcı şemalar yoktur!  

- Çocuklar bu dilsel ifadeleri ve tutumları yetişkinlerden öğrendikçe 
   → Çeşitli bakımlardan kendileri gibi olmayanı kapsamakta zorlanırlar. 

 

KAPSAYICI DİL VE İLETİŞİM 

  Bir çocuğa engeline göre kategorize ederek hitap etmek /bahsetmek yerine    

  → İsmini kullanmak daha uygundur:                                                     → 

 Otistik çocuk/öğrenci yerine→ Otizm spektrum bozukluğu olan çocuk/öğrenci 

 Normal çocuk/öğrenci yerine →Tipik gelişim gösteren çocuk/öğrenci 

 MR’li çocuk/öğrenci yerine→ Zihin yetersizliği olan çocuk/öğrenci 
           → İfadelerini kullanmak kapsayıcı anlayışa daha uygundur.  
 

 

KALİTENİN ALT UNSURLARI: 

ERİŞİM KATILIM DESTEK 
 

 Bu unsurlarla → İlgili sorunlara çözüm geliştirme daha etkili gerçekleşir. 
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1) ERİŞİM:    

- Geniş çaplı öğrenme fırsatları, etkinlikleri ve ortamları sunmak 
 - Eğitimi etkileyen fiziksel ve yapısal engelleri kaldırmak 

 - Eğitim çevresini düzenlemek ve 

 - Bunları gerçekleştirmede teknolojiyi kullanma. 
 

2) KATILIM:    

Çocukların aidiyet ve katılma hislerini teşvik edecek önlemler alınması … 
 

3) DESTEK:    

Aileler, öğretmenler, uzmanlar ve yöneticilerin bilgi ve tutumlarını geliştirmeyi 

hedefleyen → Profesyonel eğitim olanakları sunmasıdır. 
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN ULUSLARARASI DÖRT TEMEL SÜRECİ: 
 

1. İNSAN HAKLARI TEMELLİ SÜREÇ (1948 ve Sonrası)  

1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  

1952 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  

1960 UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme  

1966 Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  

1971 BM Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi  

1975 BM Engelli Hakları Bildirgesi  

1981 UNESCO Sundberg Bildirgesi  

1982 BM Engelliler İçin Dünya Eylem Programı  

1989 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme  
 

2. ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA YÖNELİK SÜREÇ (1990 → )  

1990’lı yıllarda Kapsayıcı Eğitim Anlayışı ile ilgili önemli gelişmeler var: 
 

 

a) 

Herkes İçin Eğitim Dünya Konferansı (1990 ) süreç başlar: 

→ Özel gereksinimli çocukların kapsayıcı eğitimi için çok önemli gelişme 
 

 

HERKES İÇİN EĞİTİM DÜNYA KONFERANSI 

Dünya Bankası tarafından organize edildi. 

- 155 ülkeden temsilciler ve pek çok sivil toplum kuruluşu yer aldı. 

   →  En önemli küresel eğitim girişimidir. 

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu) 
 

UNICEF  (BM Çocuklara Yardım Fonu)     

UNFPA (BM Nüfus Fonu)   
 

UNDP  (BM Kalkınma Programı)          
 

b)     1993’te BM Engelliler İçin Fırsat Eşitliği ve Standart Kurallar belgesi 

Taraf ülkelere →İnsan hakları ve engellilik konularında bir rehberdir. 
 

 

c)     1994’te UNESCO Salamanca Konferansı sonrasında yayımlanan 

           “Salamanca Bildirgesi ve Eylem Çerçevesi” ile  

                        →“Kapsayıcı eğitim” ilk kez gündeme gelmiştir.  
 

 

SALAMANCA KONFERANSI 

“Herkes İçin Eğitim” girişiminde  

        →Özel gereksinimlilerin göz ardı edildiği endişelerine cevaptır. 
 

d)  1996’da  BM Engellilik Strateji Belgesi 

 

 
 

 

3. DEZAVANTAJLI GRUPLARA YÖNELİK SÜREÇ (2000 ve Sonrası) 
 

Kapsayıcı eğitim konusunda süreç: 

1) Uluslararası gelişmeler çerçevesinde insan hakları temelinde başlar 
2) Özel gereksinimlilerin ayrım gözetilmeksizin haklarına vurgu ile devam eder. 

3) 2000’lerde çeşitli dezavantajlı gruplara yönelik düzenlemeleri de içerir. 
 

 a)  2000’de UNESCO Dünya Eğitim Forumu Dakar Çerçevesi’nde  (Dakar) 
                               → “Herkes için eğitim” 

 

 b)  2000’de Avrupa Komisyonu Engelsiz Avrupa Tebliği 
 

 c)  2003’de BM Engellilik İçin Fırsat Eşitliği  
 
 

 d) 2004-2010 Avrupa Komisyonu Engellilik Eylem Planı 
 

 
 

 

4. EĞİTİM SİSTEMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜ (2005 ve Sonrası) 
 

 

KAPSAYICI EĞİTİM’in tarihsel sürecinde  
 

1900’lü yılların ilk yarısında→ İnsan hakları temelli başlayan süreç  

2000’li yıllarda → “KAPSAYICILIK” kavramı önem kazanmıştır. 

- Kapsayıcı eğitim yaklaşımı özel eğitim odağında bir konu olmaktan çıkarak 

    → “Herkes için eğitim” vurgusu ile genişlemiştir. 
 

 

EĞİTİM SİSTEMLERİNİN DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK GELİŞMELER 

2005 UNESCO Kapsayıcılık Rehberi  

2006 BM Engelli Hakları Sözleşmesi    *** 

2006-2015 Avrupa Konseyi Engellilik Eylem Planı  

2008 UNESCO Kapsayıcılığa Yönelik Politika Rehberi  

2010-2020 AB Engellilik Stratejisi; UNESCO Herkes İçin Eğitim İzleme Rap. 

2012 UNESCO Eğitimde Dışlanma 

2015 UNESCO Eğitim 2030 Eylem Çerçevesi  

2017 UNESCO Eğitimde Kapsayıcılık ve Eşitliği Sağlama  

2019-2030 Her Çocuk Öğrenebilir: UNICEF Eğitim Stratejisi  

2020 UNESCO Salamanca Bildirgesi’nden 25 Yıl Sonra Eğitimde Kapsayıc. 

2021-2030 AB Engelli Haklarına Yönelik Strateji Belgesi  
 

2005 yılı sonrasındaki önemli gelişmeleri  

- BM Engelli Hakları Sözleşmesi ve  
- UNESCO tarafından yayımlanan rehberler ve eylem çerçeveleri oluşturur. 
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BM ENGELLİ HAKLARI SÖZLEŞMESİ  2006 → 2008 

 1)  

 

  Kapsayıcı eğitimi işler hâle getirmeye çalışan  

  → Uluslararası insan hakları hukukunun ilk örneğidir. 

    

 2) 

 24. maddesi ile kapsayıcı eğitim hakkını dile getiren ve 
  → Yasal olarak bağlayıcılığı olan ilk uluslararası insan hakları belgesidir.       

  → Bu madde ile engellilerin kapsayıcı eğitim hakları açıkça ilan edilmiştir. 
 

 
 

KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK ULUSAL DÜZENLEMELER 

Kapsayıcı eğitim Ülkemizde 1980’lede → Yasal zeminde ele alınmaya başlandı 

2021 yılında hâlâ yürürlükte olan 1982 Anayasası’nın 10. maddesinde  
      → Ayrımcılık gözetilmeksizin “eşitlik” ilkesi vurgulanmaktadır.  

42. maddede eğitim ve öğrenim hakkıyla ilgili olarak  

    → Tüm bireylerin eğitim hakkı yasal güvence altına alınmıştır. 
 
 

ANAYASAMIZDA KAPSAYICI EĞİTİM İLE İLGİLİ MADDELER 

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu (1961) 

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (1973) 

573 Sayılı KHK(1997) (Özel eğitim….) 

5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanun (2005) 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (2013) 

6883 Karar Sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği (2014) 
 

“2916 Sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası” (1983) 

  Özel gereksinimli çocukların tipik gelişim gösteren akranları ile 

   1) Birlikte eğitim görmelerine yönelik ülkemizdeki ilk yasadır.  

2)  Özel eğitimle ilgili →Doğrudan çıkarılan ilk ve en kapsamlı yasadır.      

    Ancak → Yürürlükten kaldırıldı. ( 573 Sayılı (KHK) (1997) ile …) 
 

  573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) (1997) ile  

 → Ülkemizin de taraf olduğu Salamanca Bildirgesi’nden üç yıl sonra çıkarıldı. 
 

 → DEDE (1996) tarafından Salamanca Bildirgesi’nin ilk çevirisinde  
   “Kapsayıcı eğitim” ifadesi vardı ama → “kaynaştırma”  şeklinde geçti. 
 

 

KAPSAYICI EĞİTİM …. 

 2000’lere kadar “entegrasyon” ve “normalleştirme” ifadeleri 

→ Özel gereksinimli çocukların genel eğitim okul. yerleştirilmesi için kullanıldı. 
 

 2000’li yıllardan itibaren 

     → “Kaynaştırma” ifadesi ile kavramsallaştı. 

 2010’lu yıllardan itibaren “Kapsayıcı eğitim” ifadesinin karşılığı olarak 

    → Kaynaştırma veya (Kaynaştırma + Bütünleştirme)  

     → Kavram kargaşası oluştu. 
 
 

KAPSAYICI EĞİTİM …. 

Ülkemizde özellikle son yıllarda artan göç yoğunluğu ile birlikte 
  → Mülteci ve refakatsiz bireyler için koruma kanunları da çıkarılmıştır.  
 

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda  
→ Özel ihtiyaç sahibi birey olarak tanımlanmıştır.  

→ Bununla birlikte, refakatsiz çocuk tanımlanmıştır. 
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN  BİLEŞENLERİ 
 

ERİŞİM KATILIM DESTEK 
 

 

Kapsayıcı eğitimin bileşenlerinin tamamı çocuğu merkeze alır. 

 - Ona bireyselleştirilmiş destekler sunulmasını 

 - Eğitim ortamında aidiyet ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini 
 - Öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesini kapsar. 
 

 

1) ERİŞİM 

 Sınıfın her noktasının Fiziksel engellerden arındırılmasıdır. 
 

2) KATILIM 

 Çocukların oyun ve öğrenme etkinliklerine katılımlarının en önemli göstergesi 

   → Hem fiziksel orada bulunması hem de etkinliklerle meşgul olmasıdır. 
 

3) DESTEK 

 Okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon  yapıları ve   

   - Kapsayıcı eğitimi destekleyen veri sistemleri ile iş birliğini kapsar. 
 

 

KAPSAYICI OKULLAR …. 

 Tüm çocukların yetersizliklerine bakılmaksızın aynı ortamda eğitim alır. 

 →  Çocuklar okul ortamının her yerine (yemekhane, atölyeler……. ) erişebilir.  
 

 →  Gelişimsel yetersizliği bulunan çocuklar akranlarıyla aynı ortamdadır. (Adil)  
 
 

 Öğretmen özel gereksinimli çocuğa → “Farklı” değil“çeşitlilik” olarak bakar. 

 Kapsayıcı bir okulda tüm farklılıklar → Bir zenginlik olarak görülür. 

 Öğrencilerin yapamadıklarına değil yapabildiklerine odaklanır. 
 → “Çeşitlilik” ile tüm öğrencilerin başarabileceğine inanır. 

 

 

KAPSAYICI SINIF EKOLOJİSİ 

 Kapsayıcı sınıf ortamlarının fiziksel ve sosyal özellikleri birbirleri ile ilişkilidir.  
 - İçerisindekilerin davranış özellikleri ile birlikte “ekolojik” olarak ele alınır. 

 

 Sınıf ortamının düzenlenmesi ve yararlı hâle getirilmesinde  
    → Fiziksel ve sosyal ekolojik özelliklerin bir arada ele alınması önemlidir.  

 Fiziksel ekolojik → Materyaller/araçlar, etkinlik ortamı, görseller ve çizelgeler  

 Sosyal ekolojik→Akran etkileşimi (+yetişkin-çocuk) , sosyal ilişkiler, aidiyet … 
 

KAPSAYICI SINIF ORTAMLARI NASIL GELİŞTİRİLEBİLİR? 

Erişim, katılım ve destek bileşenleri:  
 → Kapsayıcı eğitimin sınıfta işler hâle gelebilmesi için öneriler sunar. 
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KAPSAYICI OKUL İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR: 
 

1) LİDERLİK 

Liderlik pozisyonunda eğitimin her kademesindeki yöneticiler vardır: 
→ Okul yöneticileri + Merkez ve taşra birimlerindeki idari karar vericiler … 

 Kapsayıcılık bağlamında Liderler: 

  - Okula bir vizyon belirler, bu vizyon için destek bulur ve  
  - Okul personeline liderlik eder ve onlarla iş birliği içindedir. 

  - Öğretmenleri yöntem uygulamada cesaretlendirir ve destekler 

 -  Aileleri ve yerel toplumu okulun kapsayıcılık konusunda bilgilendirir ve eğitir 
 

 Liderlik kapsayıcı okulun gelişiminde 
 → En önemli destek olduğu gibi en büyük engel de olabilir. 

 

2) BİREYSEL FARKLILIKLAR 

 -Kapsayıcı okul bireysel farklılıklara önem verir 

 -Öğrencilerin katılımını önemser. 

 -Okulun tüm paydaşlarının faaliyetlerde sorumluluk ve görev alması desteklenir. 
   (Paydaşlar: Öğretmenler, öğrenciler, idari personel ve aileler …) 
 

KAPSAYICI BİR OKULDA 

- Tüm öğrencilere ve personele saygı ve hakkaniyetle yaklaşılır 
 - Tüm görüş ve katkılara değer verilir.  

 - İş birliği değerlidir. ( Okul içi ve okul dışı paydaşlar … ) 

 Demokratik sınıf ortamlarına sahiptir. 
   - Bu sınıf ortamlarında öğrenciler fikirlerini paylaşabilir. 

   - Sınıf kurallarını ortaklaşa belirler ve  

   - Kendi öğrenmeleri ve öğrenme ortamı konusunda karar verebilirler 
 

3) OKUL KÜLTÜRÜ 

 Güvenli, olumlu ve sağlam bir okul kültürü  

 → Kapsayıcı okul olma yolundaki en önemli adımlardan birisidir.  

 → Bunun en güzel örneği okullarını sahiplenmiş ve içselleştirmiş olarak 
     aile, öğretmen ve öğrencilerin okullarını ifade etmek için “BİZ” demesidir. 

→ Her okulun kendine özgü bir kültürü vardır. 
  

4) FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM 
 

 1960’lardaki programlı öğretim ile bireyselleştirilmiş eğitimi anımsatsa da 
  → Bunlardan faklıdır:  

Bireyselleştirilmiş öğretimde öğrencilerin öğrenmeleri 

 - Kendi yetenekleri ve hedefleri üzerinedir.  
 - Kendi stilleriyle bireysel olarak çalışırlar 

 - Tüm sınıf veya grup iletişimi kurmazlar! 
 

 Farklılaştırılmış öğretim ise → Daha kapsamlıdır.  

- Öğretmen, birden fazla etkinlik sunar 
- Bu etkinliklerde tüm sınıf, büyük veya küçük grup, bireysel veya hepsi vardır. 

 
 

 

 Farklılaştırılmış öğretimin genel amacı: 

Öğretme sürecinde en üst düzeyde öğrenebilmeleri için 

  → Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini öğrenme sürecine dâhil etmektir.  
 

KAPSAYICI EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİ İÇİN BİLEŞENLER: 
 

1) Bir sistem olarak okul 4) Demokratik öğrenme ortamı 

2) Etkili/adanmış liderlik 5) Destekleyici okul kültürü ve 

3) Uzman profesyoneller 6) Tutumlar 
 
 

5) İLKELER 
 

 Kapsayıcı eğitim ilkelerine göre yönetilen okullarda  
 

 1) Özelliklerine bakılmaksızın her öğrenciye erişim izni verilir. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2)Yaşam kalitesi sadece öğrenme düzeyinde değil→ Her alanda artırılır.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 3)  Öğretmenler sadece bilgi aktarmaz → Rehberlik ve destek rolü de vardır. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4) Öğrenciyi dönüşümünü gerçekleştirebilecek özerk ve yetenekli bir kişi görür.   
     - Bireysel farklılıklar dezavantaj değil gelişime destek noktasıdır.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 5)  Öğrencilerde eleştirel düşünme teşvik edilir. 
     - Farklı olanlar kabul edilirken kendi fikirlerini geliştirmelerine izin verir.  

     - Bunun diğer yaşam alanlarında da hayata geçirilebilmesi için tedbirler alır.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 6)  Öğretmenler öğrencilerin performansını  
    - Yalnızca akademik sonuçlarına göre değil, yetenekleri veya 

       → Genel ilerlemeleri gibi diğer faktörlere göre de değerlendirir. 
  
 

ÖĞRENME İÇİN EVRENSEL TASARIM İLKELERİ 

 Ne öğretilecek?  Nasıl öğretilecek? konusunda çeşitli yollar kullanılarak 

  → Öğrenme için evrensel tasarım ilkeleri uygulamaya aktarılmıştır.  

 

 Öğrenme için evrensel tasarım ilkelerine göre düzenlenen bir ortamda 

   → Öğretmene çoklu sunum yolları ve çoklu meşgul olma yolları sağlar.  

 → Çoklu ifade etme yöntemleri kullanır (Tüm öğrencilerin erişimi artırılır)  

 Öğrenme için evrensel tasarım rehberinde bu öneriler detaylandırılmıştır.  
 

1) ÇOKLU SUNUM YOLLARI SAĞLAMAK: 

Yazılı ve görsel çeşitli yollar kullanma (videolar, sunumlar …) 
 

2) ÇOKLU İFADE ETME YOLLARI SAĞLAMAK: 

 Kendilerini ifade etmeleri (Sözlü, yazılı, resmederek, çizerek, bilgisayarda …) 

  → Öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine göre fırsat verir. 
 

3) ÇOKLU MEŞGUL OLMA YOLLARI SAĞLAMAK: 

Grup çalışmaları, oyunlaştırmalar, etkileşimli süreçlerin işler hâle getirilmesi 

 


