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MATERYAL ADI                                                    : Renk Eşleme

                  Materyal ahşap �k� parçadan oluşmaktadır. B�r�nc� parça öğretmen�nMATERYAL TANITIMI                      : 
                                                                                   model olarak kullandığı parçadır. Üzer�nde yuvarlak ahşap renkl� pullar
                                                                                   bulunmaktadır. D�ğer parça üzer�nde kanallar ve kanallarda hareket edeb�len
                                                                                   renkl� pullar bulunmaktadır.
                                                                                                                                                                        
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k, Görsel Sanatlar

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek
                                                                                     

Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model olur. ÖğretmenEĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : 
                                                                                      tarafından örnek tablasında oluşturulan renk desen� öğrenc�n�n pulları
                                                                                     hareket ett�rerek, aynı şekl� yapmasıyla çalışma tamamlanır.
                                                                                    

MATERYAL ADI                                                    : Büyük Harf - Küçük Harf

Üç eş�t parçaya bölünmüş şek�l üzer�nde bulunan büyük, küçük harfler ve cırt  MATERYAL TANITIMI                                        : 
                                                                                     cırtlı zem�n

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Türkçe

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n okuma ve yazmaya hazırlık becer�ler�n�  gel�şt�rmek
                                                                                    
EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen şekl�n b�r parçasıyla büyük yada küçük harf�  zem�ne yapıştırır. 
                                                                                     Öğrenc�den eks�k olan büyük ya da küçük harf� bulmasını �ster. Farklı olarak
                                                                                     res�m yapıştırılarak öğrenc�den res�mdek� varlığın baş harf�n�n  büyük ve 
                                                                                     küçük harf olarak yapıştırması �sten�r.
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MATERYAL ADI                                                    : Toot�es- Bas Tut

Alt tarafında ahşap yüksekl�ğ� bulunan 75 cm uzunluğunda 15 cm en�nde ahşap parça ve MATERYAL TANITIMI                                        : 
                                                                                    �ç�nde farklı malzemeler�n bulunduğu bez torbalar

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k, Günlük Yaşam becer�ler�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n sayma becer�ler�n�, küçük-büyük kas becer�ler�n�, el-göz koord�nasyonunu
                                                                                    gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model olur. Materyal�n uç kısmına 
                                                                                    önce b�r adet daha sonra daha fazla sayıda bez torba yerleşt�r�l�r. Ayak resm� olan yere hızlı
                                                                                    b�r şek�lde basılarak bez torbaların yukarı fırlaması sağlanır. Havalanan torbalar yakalanır.

MATERYALİN ADI                                        : Kel�me Yelpazes�

MATERYALİN ÖZELLİKLERİ                  : Materyal, 1,5cmx4cm boyutlarında ucunda harfler bulunan üzer� pvc �le
                                                                            kaplı kartlardan oluşur. 5-6 kart yelpaze şekl�nde b�rb�r�ne b�rleşt�r�lerek
                                                                            b�r kel�me oluşturulmuştur. 
                                                                           

 Z�h�nsel Yeters�zl�k, Öğrenme Güçlüğü İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ :

 TürkçeİLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN-BECERİ             :

 Öğrenc�ler�n Harf Ve Heceler� Tanıması Ve Temel Okuma Becer�ler�n� MATERYALİN KULLANIM AMACI            :
                                                                           Gel�şt�rmek

Öğrenc�ye üzer�nde harfler bulunan yelpaze ver�l�r. Harflerden hece EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ: 
                                                                              oluşturması sonrasında da tüm harflerden ortaya çıkan kel�mey� 
                                                                              okuması �sten�r.
                                                                            

ÖNSÖZ
 Özel eğ�t�me �ht�yacı olan b�reylere yönel�k eğ�t�m öğret�m h�zmetler�n kal�tes�n� 

arttırmak, hem b�r devlet pol�t�kası hem de okulumuzun kuruluş amacıdır.  Okulumuz, Genel 

Müdürlüğümüzün katkılarıyla çeş�tl� özel eğ�t�m materyaller� üreterek, ülkem�z genel�nde 110 

özel eğ�t�m okuluna, Sur�yel� mültec�ler�n olduğu kamplara ve Bosna Hersek’tek� özel eğ�t�m 

sınıflarına gönderm�şt�r. Böyle b�r sosyal sorumluluğu da üstlenm�ş b�r kurum olarak 

bel�rtmel�y�z k�, maalesef üret�len ürünler yeters�zl�ğ� olmayan öğrenc�ler�n kullandıkları 

ürünlerd�r. Oysa özel eğ�t�mde kullanılan materyaller�n öğrenc�n�n yeters�zl�k türüne ve özel 

�ht�yaçlarına uygun ve b�r standardı olmalıdır. Proje yazımı önces�nde öğretmenler�m�ze 

yönel�k hazırlanan anketlere göre, materyal hazırlamak �ç�n gerekl� b�lg�ler� ve özel eğ�t�mde 

yeters�zl�k türler�ne göre kullanılan materyaller�n neler olduğunu öğrenmeler� büyük b�r 

�ht�yaçtı.
 
 Bu �ht�yaçtan yola çıkarak özel eğ�t�me �ht�yacı olan b�reyler�n eğ�t�m�nde b�zden b�r 

adım önde olan, özel öğrenc�ler�n eğ�t�mler�n�n nasıl olması gerekt�ğ� hususunda Dünya'ya 

önderl�k eden AB ülkeler�nde kurs almak, özel eğ�t�mde kullanılan materyaller� �ncelemek, 

kullanım tekn�kler�n� görmek ve bu materyal ve tekn�kler�n m�ll� eğ�t�m s�stem�m�ze 

entegrasyonunu sağlayarak, yeters�zl�k türler�ne uygun materyaller gel�şt�rmek amacıyla 

Türk�ye Ulusal Ajansı'nın desteklem�ş olduğu "Özel Eğ�t�m Öğrenc�ler�ne Yönel�k Materyal 

Gel�şt�rme" projes� hazırlanmıştır. Okulumuzun 7 öğretmen� proje kapsamında Avusturya 

V�yana şehr�nde 5 günlük kursa katıldılar.  Öğretmenler�m�z bu kursta Avrupa' da özel 

eğ�t�mde kullanılan materyaller� ve kullanımları �le eğ�t�mde kullanılan yöntem ve tekn�kler 

konusunda eğ�t�m aldılar. Bu proje �le okulumuzun stratej�k hedefler�nden b�r� olan, 

dünyadak� gel�şmeler� tak�p ed�p, eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�nden yola çıkarak, gel�şmelerden 

özel öğrenc�ler�m�z�n de yararlanmalarını sağlamak, onları daha mutlu, sosyal ve yetenekler� 

doğrultusunda üret�me katılan b�reyler olarak yet�şt�rmek" amacımız doğrultusunda 

�lerlemektey�z.

 Bu k�tapçıkta proje çalışmaları kapsamında yapılan faal�yetlerden kısa kes�tler ve 

Avrupa'da özel eğ�t�m alanında kullanılan materyaller ve kullanımları hakkında b�lg�ler 

sunulmuştur. Özel eğ�t�m alanına katkı sağlaması d�leğ�yle…
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MATERYAL ADI                                                    : Rakamları Tanı

Materyal, 3cmx4cm 1'den 9'a kadar ahşap rakamlar, 5cmx8cm boyutlarında üzer�nde MATERYAL TANITIMI                                         : 
                                                                                     her b�r rakam kadar del�k  bulunan ahşap plaka, del�klere takılab�lecek pullar, bu
                                                                                     malzemeler�n konulacağı ahşap kutu 
                                                                                     

 Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�kİLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       :

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n rakamları tanıması ve temel matemat�k  becer�ler�n� gel�şt�rmek 
                                                                                  

Öğrenc�ye üzer�nde herhang� b�r rakamı tems�l eden ahşap  plaka ver�l�r. Üzer�ndek� EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : 
                                                                                     ortaya çıkan rakamın da ahşap plakanın üzer�ne konulması  �sten�r. 
                                                                                

MATERYAL ADI                                                    : Üç Boyut

MATERYAL TANITIMI                                         : Materyal değ�ş�k renklerde, b�rb�r�ne geçmel� plast�k küpler, bu ahşap
                                                                                      küplerden oluşab�lecek üç boyutlu modeller�n bulunduğu kartlar ve bu 
                                                                                      malzemeler�n konulab�leceğ� ahşap kutu
                                                                                     

 Z�h�nsel Yeters�zl�k, Öğrenme GüçlüğüİLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       :

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n şek�l, kavram ve uzaysal şek�l becer�ler�n� gel�şt�rmek
                                                                                  

Öğrenc�ye üzer�nde çeş�tl� üç boyutlu şek�ller bulunan kartlardan b�rEĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : 
                                                                                      tanes� ver�l�r. Kartaa bakıp �ncelenmes�n� ve kartın üzer�ndek� şekl�n
                                                                                      aynısın oluşturması �sten�r. ÖN YE ELNİ İKR  E ML Aİ TC EN RE YR AĞ LÖ   G

EMİ LT İİ Ş

Ğ TE İ RL ME EZ
Ö
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MATERYAL ADI                                                    : Meyve Ağacı

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k  becer�ler�n� 
                                                                                     gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen öğrenc�n�n kutudan b�r ağaç kartı almasını �ster. 
                                                                                      Daha sonra kart üzer�ndek� sayıyı okumasını ve sayı kadar
                                                                                      meyvey� kutudan alıp ağaç üzer�ne yerleşt�rmes�n� �ster.

MATERYAL ADI                                                    : Sayı Eşleme

MATERYAL TANITIMI                                        : Üzer�nde 1'den 100'e kadar sayı bulunan kutucuklardan
                                                                                    oluşan b�r ahşap tabla ve y�ne her b�r�n�n üzer�nde sayılar 
                                                                                    bulunan 100 adet ahşap puldan oluşmaktadır. 
 
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Z�h�nsel yeters�zl�k, öğrenme güçlüğü

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                      : Öğrenc�ler�n sayıları tanıması ve temel matemat�k becer�ler�n�
                                                                                     gel�şt�rmek 

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğrenc�ye ahşap tabla üzer�ndek� sayılar tanıtılır. Üzer�nde
                                                                                     sayılar bulunan ahşap pullar tanıtılır. Öğrenc�den ahşap
                                                                                     pullar üzer�ndek� sayının aynısını, ahşap tabla üzer�nden 
                                                                                     bulup üzer�ne koyması �sten�r.

ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL KULLANIMI

 Eğ�t�m sürec�nde öğrenc�ler�n b�lg�, becer� ve davranışlarını değ�şt�rmek ve gel�şt�rmek 

amacıyla farklı araç gereçlerden yararlanırız. Eğ�t�m öğret�m faal�yetler�nde kullanılan materyaller 

öğrenc�n�n daha kolay ve kalıcı öğrenmeler�ne yardımcı olur. Ancak destek olarak kullanılacak 

materyal�n seç�m sürec� öneml�d�r. Seç�len materyal konuya uygun, öğrenmey� somutlaştıracak ve 

öğrenc�n�n d�kkat�n� çekeb�lecek b�r materyal olmalıdır. Rastgele kullanılan materyaller�n öğrenme 

sürec�ne katkı sağlaması beklenemez. Materyal seç�m�nde materyal�n ne kadar fazla duyuya h�tap 

ett�ğ� öneml�d�r. Sadece b�r duyuya h�tap eden materyalle daha fazla duyuya h�tap eden materyal�n 

öğrenmeye katkısı farklıdır. Ayrıca öğret �m ortamının özel l �ğ � ,  araç-

gereçler�n özell�kler�, konunun amacına uygunluğu, araç-gereçler�n 

doğruluğu, öğrenc� düzey�ne uygunluğu, öğrenc� açısından 

çek �c � l �ğ � ,  materya l �n kullanışlılığı, dayanıklılığı ve 

s a d e l � ğ �  m a t e r y a l seç�m�n� etk�lemekted�r.

 Öğrenmen�n % 83 ü görme, % 11 � �ş�tme, 

% 3,5 u dokunma, % 1,5 u koklama ve % 1 � tatma 

d u y u s u y l a gerçekleşt�ğ� uzmanlarca 

bel�rt�lmekted�r.  Y�ne a y n ı  ş e k � l d e  � n s a n l a r 

okuduklarının % 10 unu, �ş�tt�kler�n�n % 20 s�n�, 

gördükler�n�n % 30 unu, hem görüp hem �ş�tt�kler�n�n 

% 50 s�n�, söyled�kler�n�n %  7 0  � n �  v e  y a p ı p 

söyled�kler�n�n % 90 ını hatırlamaktadırlar. Bel�rt�len 

durumlar da göstermekted�r k �  eğ � t �m sürec �nde  fark l ı 

kaynaklar ın  ku l lan ı lması öğrenme üzer�nde etk�l�d�r.
 
 Kullanılacak materyaller ne kadar özell�kl� olursa olsun materyal� 

kullanacak b�lg� ve tecrübes�ne bağlı olarak eğ�t�me katkısı farklı olacaktır. Öğretmen�n materyal� 

etk�n şek�lde kullanamaması, materyal�n gerçek etk�s�n� göstermekte yeters�z kalacaktır. Yeterl� 

n�tel�k ve n�cel�ğe sah�p olan materyaller yer�nde ve zamanında kullanıldıkları takd�rde, b�lg�ler daha 

kolay anlaşılmakta ve kalıcı olmaktadır. 

 Özel eğ�t�m alanında kullanılacak materyaller öğrenc�n�n b�reysel özell�kler� ve gel�ş�m 

alanlarındak� �ht�yaçlarına göre hazırlanmalıdır. Özel eğ�t�me �ht�yacı olan öğrenc�ler�n b�reysel 

özell�kler� ve gel�ş�m alanlarındak� �ht�yaçları d�kkate alarak hazırlanan materyaller öğrenc�lere 

yaparak yaşayarak öğrenme �mkânı sağlayarak eğ�t�m sürec�n� kolaylaştırmakta ve b�lg�n�n kalıcı 

hale gelmes�n� sağlamaktadır. 
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MATERYAL ADI                                                    : Kabarcıklı Sütun

MATERYAL TANITIMI                                        :  Materyalde otomat�k olarak renk değ�şt�ren özel led  hüzme ışıklar, su �çer�s�nde özel
                                                                                     oluşturulan baloncuklar bulunmaktadır.
                                                                                     
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal Becer�ler, D�kkat Dağınıklığı, Duyusal Bozukluk

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n duyusal becer�ler�n�n düzelt�lmes�, d�kkat dağınıklığı sürec�n�n 
                                                                                      azaltılmasına katkı sağlamak, davranış problemler�n�n düzelt�lmes�

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   :  Öğretmen kumanda yardımıyla sütunların �ç�nde kabarcıklar oluşmasını sağlayarak
                                                                                     öğrenc�n�n d�kkat�n� çeker. Zaman zaman ışığın reng�n� değ�şt�rerek öğrenc�n�n
                                                                                     materyale d�kkat�n� toplamasını sağlar. Bu materyal öğrenc�ler�n saldırgan 
                                                                                    davranışlarını azaltmaya ve huzursuzluğunun g�der�lmes� sağlanır. 

MATERYAL ADI                                                    : Sarkaç Işıklar

MATERYAL TANITIMI                                         : Materyal tavandan sarkan renkl� f�ber opt�k ışık kablolarından oluşmaktadır.
                                                                                    
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme Güçlüğü, D�kkat Dağınıklığı ve H�perakt�v�te Bozukluğu
                                                                                  
İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal Becer�ler, D�kkat Dağınıklığı, Duyusal Bozukluk

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n duyusal becer�ler�n�n düzelt�lmes�, d�kkat dağınıklığı sürec�n�n
                                                                                      azaltılmasına katkı sağlamak

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen kumanda yardımıyla sarkaç ışıkların yanmasını sağlar. Zaman zaman 
                                                                                       kumanda yardımıyla  ışıkların reng�n� değ�şt�r�r. Daha sonra öğrenc�n�n ışıkları
                                                                                      oluşturmasını ve renkler�n� değ�şt�rmes� sağlayarak  materyal�n öğrenc�n�n
                                                                                      duyularına h�tap etmes�n� sağlar.

Özel Eğ�t�m �le �lg�l� temel kavramlar.

Özel eğ�t�mde materyal kullanımının eğ�t�m öğret�mdek� yer� ve önem�.

Özel eğ�t�mde materyal seç�m�n� etk�leyen faktörler.

Öğret�m  materyaller� hazırlama �lkeler� ve özel eğ�t�m uygulamaları.

Özel eğ�t�mde materyal hazırlamada yen� yaklaşım, yöntem ve tekn�kler. 

Özel eğ�t�mde materyal kullanımında öğretmen uygulamaları. 

Özel eğ�t�mde konu ve becer�ye uygun materyal seç�m�. 

Yeters�zl�k türler�ne göre materyaller�n sınıflandırılması ve hazırlanması.

Görme, �ş�tme, Z�h�nsel ve Ot�st�k engell� öğrenc�lere yönel�k materyaller ve özell�kler�.

Materyaller� çok yönlü kullanım amaçlarına göre değerlend�rme.
 

AB ülkeler�nde özel eğ�t�mde kullanılan materyaller.

Akadem�k becer�ler� gel�şt�rmede kullanılan materyaller .

Becer� eğ�t�m�nde kullanılan materyaller.

Duyu bütünleme terap�s�nde kullanılan materyaller. 

EĞİTİM FAALİYETİ KAZANIMLARI
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MATERYAL ADI                                                    : İk�l� İşlem

21*29cm boyutunda ahşap kutu, üzer�nde �şlem yapılab�len renkl� kartMATERYAL TANITIMI                                         :
                                                                                    ve üzer�nde 0-9 'a kadar rakamların olduğu 2*2cm ölçüler�nde küp, 
                                                                                    küpler�n konduğu kese 
                                                                                    

 Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�kİLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       :

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek
                                                                                     
EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Kesen�n �ç�nden rastgele üç tane küp çek�l�r. Üzer�ndek�  rakamlar
                                                                                     büyükten küçüğe kartın üzer�ne yerleşt�r�l�r. çarpma ve toplama �şlem� 
                                                                                     yapılır. Sonuçlar yazılır. En yüksek sayıya ulaşma hedeflen�r. Etk�nl�k
                                                                                     sonunda sayılar toplanır. En yüksek sayıya ulaşan kazanır.
                                                                                    

MATERYAL ADI                                                    : Renk Eşleme

Ahşap mandallar ve ahşap renk skalasıMATERYAL TANITIMI                                        : 

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Günlük Yaşam Becer�ler�, Görsel Sanatlar

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model olur. Öğretmen
                                                                                    mandalı renk skalasındak� kend� reng�ne tutturmasını �steyerek öğrenc�n�n
                                                                                     renkler� öğrenmes�n� sağlar. 
                                                                                    
  

KURUM ZİYARETLERİMİZ

HANS RADL SCHULE

 V�yana’da 60 yıllık tar�h� olan, devlete bağlı b�r kurumdur.İk�nc� dünya savaşı gaz�s� 

tarafından kurulmuştur.İlk ve ortaokul aynı b�nada h�zmet vermekted�r.Tam donanımlı b�r okuldur. 

Okulda h�droterap� havuzu, duyu bütünleme odası, f�z�k tedav� odası, Farklı derslere yönel�k 

laboratuvarlar, mesleğe yönel�k atölyeler bulunmaktadır. Ağır engell�ler�n bulunduğu sınıflarda dört 

öğrenc�ye �k� öğretmen eğ�t�m vermekted�r. Ders süreler� 50 dak�kadır. Ancak �lkokul kısmında 

öğretmen esnek davranarak sürey� kend�s� ayarlayab�l�yor.
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MATERYAL ADI                                                    : Dokun H�sset

                               : Materyal hayvan f�güründe bez torba şekl�nde yapılmış olup tüylü kumaşla MATERYAL TANITIMI          
                                                                                     kaplanmıştır.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : D�kkat eks�kl�ğ� ve h�perakt�v�te bozukluğu özel öğrenme güçlüğü

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal becer�ler ve uyum

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Hareketl� öğrenc�ler�n uygun oturma davranışlarının gel�şt�r�lmes�

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : H�perakt�v�te bozukluğu olan öğrenc�lerle çalışma yapılırken öğrenc�n�n 
                                                                                      çalışma masasında uygun şek�lde oturması �ç�n d�zler�n�n üzer�ne hayvan 
                                                                                      f�gürlü kum torbası konularak ayağa kalkma davranışları azaltılır.
                                                                                     

MATERYAL ADI                                                    : Harf Bankası

Üzer�nde harf ve rakamsal değerler bulunan 2*2 cm den oluşan ahşap küpler, Küpler�n MATERYAL TANITIMI                                         : 
                                                                                      konduğu ahşap kutu

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k, Türkçe Kel�me b�lg�s�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek, kel�me dağarcığını artırmak

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Kutu �ç�nden başlangıç ta üç adet küp alınır. Üzer�ndek� harflerden kel�me üretmes� �sten�r.
                                                                                      Ürett�ğ� kel�men�n yanında bulunan harf değer�n� gösteren sayılar toplanır. En yüksek sayıya 
                                                                                      ulaşma hedeflen�r. Üç küple başlanan etk�nl�k öğrenc�n�n akadem�k sev�yes�ne göre artırılır.

KURUM ZİYARETLERİMİZ

CLARA FEY SCHULE

 Clara Fey Okulu Katol�k k�l�ses�ne bağlı b�r okuldur. V�yana’nın önde gelen özel eğ�t�m 

okullarından b�r�d�r. 42 öğretmenle 12 grupta 127 öğrenc�s�yle Eğ�t�m öğret�m faal�yetler�ne devam 

etmekted�r. Haftalık 22 saat ders ver�l�r. Dersler 5 -13 öğrenc� mevcuduyla yapılır. Sınıf büyüklüğü, 

kullanılan müfredata ve öğrenc�ler�n  b�reysel  yetenekler�ne göre farklılık göstermekted�r.Okulda  

özel eğ�t�m �ht�yacı olan  70 öğrenc�ye, �lk ve ortaokullardak� entegrasyon sınıflarında eğ�t�m 

ver�lmekted�r.Pol�kl�n�k Özel Eğ�t�m Danışmanlığı �le ayrıca entegrasyon dersler�nde özel �ht�yaçları 

olan çocuklara danışmanlık faal�yetler� sunulmaktadır. 
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MATERYAL ADI                                                    : Duyusal Klavye

MATERYAL TANITIMI                                       : Klavyen�n fonks�yon tuşları, harfler, numar�k�pet bölümü farklı renklerde
                                                                                   tuşlardan oluşturulmuştur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal ve b�l�şsel becer�ler

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve becer�ler�n� gel�şt�rmekb�l�şsel 

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen eşl�ğ�nde hang� bölüm �le �lg�l� çalışılıyorsa renklerle tuşlar
                                                                                     eşleşt�r�lerek çalışma yapılır.

MATERYAL ADI                                                    : Feel�f Memory

 Ekran kısmı t�treş�ml� noktalardan oluşan özel tabletMATERYAL TANITIMI                                        :

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Görme Yeters�zl�ğ�

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Günlük yaşam becer�ler�, akadem�k becer�ler

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Görme yeters�zl�ğ� olan öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� 
                                                                                      gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Bu materyal �le görme yeters�zl�ğ� olan öğrenc�ler tablet kamerası �le 
                                                                                      herhang� b�r nesnen�n resm�n� çekt�kten sonra fotoğraftak� objen�n nerede 
                                                                                      ve şekl�n�n nasıl olduğu ses ve t�treş�m sayes�nde öğreneb�l�rler.

 PROJE  FAALİYET RAPORU

 Selçuklu özel Eğ�t�m Meslek Okulu olarak okulumuzda 175 özel eğ�t�m (haf�f düzeyde z�h�nsel 

yeters�zl�k tanısı bulunan) öğrenc�s� 16 sınıfta ve 5 farklı alanda 7 atölyede akadem�k eğ�t�m�n yanında �ş 

ve mesleğe hazırlamak üzere eğ�t�m görmekted�r. Okullumuzda atölyeler�m�z� daha �şlevsel hale 

get�reb�lmek ve özel öğrenc�ler�n �ş ve mesleğe hazırlanmasına yönel�k yapılan çalışmaları yer�nde 

görmek ve �ncelemek amacıyla projey� yürütmektey�z.  Türk�ye Ulusal Ajansı tarafından 2018 Tekl�f 

dönem�nde desteklenen 2018-1-TR01-KA101-052199 sayılı Özel eğ�t�m öğrenc�ler�ne yönel�k materyal 

gel�şt�rme projem�z� yürütme sürec�nde kurumumuzdan 7 k�ş�l�k b�r öğretmen grubu  08-14 N�san 2019 

tar�hler� arasında Avusturya'nın başkent� V�yana'ya g�derek eğ�t�m faal�yet� kapsamında 5 gün  eğ�t�m 

faal�yetler�ne katıldı. Eğ�t�m faal�yet�n�n yanısıra Avusturya'nın kültürünü ve d�l�n� daha �y� kavramak �ç�n 

tar�h� ve kültürel gez�ler düzenlend�. Ayrıca eğ�t�m faal�yet� yanında devlet okulu ve k�l�se vakfının 

desteklem�ş olduğu özel b�r okula z�yaret gerçekleşt�r�ld�.

 Eğ�t�m faal�yet�nde Avusturya'da özel eğ�t�mle �lg�l�,  b�rey�n eğ�t�m�n�n doğumundan �t�baren 

nasıl başladığını, tanılama faal�yet�n�n nasıl yapıldığını, engel gruplarına göre hang� okullarda hang� 

engel gruplarının eğ�t�m aldığını, devletler�n�n özel eğ�t�m pol�t�kaları hakkında b�lg�lend�rme yapıldı.  

B�zler de ülkem�zdek� özel eğ�t�m faal�yetler� hakkında kıyaslama yaparak bazı uygulamaların b�z�m 

ülkem�zle aynı olduğunu bazı uygulamaların �se farklılık gösterd�ğ�n� gözlemled�k. Örn: Özel sektör 

kapsamında ülkem�zde özel eğ�t�m faal�yetler� özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon merkezler� aracılığı �le 

yapılmakta �ken V�yana' da bu h�zmet�n oluşturulan danışma ş�rketler� vasıtası �le ve özel okullarda 

yapıldığını öğrend�k.  Ülkem�zde davranış bozukluğu b�r engel türü olarak kabul ed�lmezken V�yana da 

ayrı b�r engel grubu olarak değerlend�r�ld�ğ�n� gördük. Danışma merkez�nde farklı engel gruplarına 

yönel�k z�h�nsel, ot�st�k, �ş�tme, görme engell�lere yönel�k nasıl danışmanlık yaptıklarını, engel 

gruplarına göre hang� eğ�t�m materyaller�n� kullandıklarını gördük. Öğrenmede renkler�, montessor� 

kuramını, f�z�ksel teması, kavram öğret�m�nde, okuma ve yazma öğret�m�nde ve matemat�k becer� 

öğren�m�nde materyallerle nasıl akt�f b�r şek�lde kullandıklarının eğ�t�m� ver�ld�. Özel eğ�t�m öğrenc�ler� 

�ç�n tasarlanan materyaller�n sadece özel eğ�t�m �ht�yacı olan öğrenc�ler �ç�n kullanmadıklarını, aynı 

zamanda normal öğrenc�ler �ç�n daha alt yaş grubundak� öğrenc�lere uygulanıldığı bel�rt�ld�.

 Katılımcıların gerek hareketl�l�k hazırlık çalışmaları kapsamında aldıkları d�l kursu gerekse 

hareketl�l�k sırasında d�l ve kültür etk�leş�mler� katılımcıların d�l ve kültür farkındalığı kazandırmıştır. 

Örneğ�n Arsenal asker� müze gez�m�zde �lkokul b�r�nc� kademede eğ�t�m gören öğrenc�ler�n eğ�t�m�nde 

eğ�t�m�n kalıcı olması �ç�n eğ�t�m� müze ortamında hazırladıkları kağıtlar ve res�mlerle �k�nc� v�yana 

kuşatmasının resmed�ld�ğ� tablonun önünde öğretmenler� tarafından uygulamalı olarak �şled�kler�n� 

gördük. Bu b�ze Avusturya'da tar�h b�l�nc�n� ve şuurunu daha küçük yaşlarda öğrenc�ler�ne nasıl 

verd�kler�n� görmem�z� sağladı.

Devlet okulu gez�m�zde f�zyoterap� ve sport�f etk�nl�klere ayrı b�r önem ver�ld�ğ�n� gözlemled�k. 

Öğretmenler�n dersler� �şlerken daha çok materyal� kullandıklarını ve her b�r öğrenc�ye özgü ayrı b�r 

eğ�t�m materyal� hazırlamaları d�kkat�m�z� çekm�şt�r.
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MATERYAL ADI                                                    : Renk Palet�

Yuvarlak  tabla, tabla üzer�ne takılan renk, kavramMATERYAL TANITIMI                                         : 
                                                                                      kartı, yuvarlak renkl� ahşaplar    

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   :  Görsel Sanatlar

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n  kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model olur. Öğretmen
                                                                                      tarafından örnek tablasında oluşturulan renk kartına göre aynı
                                                                                      renktek� pulları yer�ne koyması �sten�r. 
                                                                                     
                                                                                     

MATERYAL ADI                                                    : Gün - Ay - Yıl

Arka yüzeyler�nde cırt bant bulunan, ön yüzey�nde haftasın günler�, takv�m,MATERYAL TANITIMI                                        : 
                                                                                    hava durumu res�mler� bulunan kartlar ve kartlarda bra�lle b�lg� met�nler�
                                                                                    bulunmaktadır. Keçeden malzemeden panodan oluşmaktadır.
                                                                                    
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k, görme yeters�zl�ğ�
                                                                                      

 Günlük Yaşam Becer�ler�, Kavram öğret�m�İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   :

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek
                                                                                     
EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen günün �lk saatler�nde öğrenc�lere ayın kaçı, bugün günlerden ne,
                                                                                      hava nasıl g�b� sorular sorarak soruların cevapları olan kartları  öğrenc�ler�n
                                                                                      almalarını sağlar. Öğrenc�den bu kartları keçeden oluşturulmuş pano
                                                                                     üzer�ndek� uygun yerlere yapıştırmasını �ster.

 

 Bu proje �le hem ülkem�zdek� hem de Avusturya'da özel eğ�t�mde kullanılan materyal 

uygulamaları �le �lg�l� b�lg� ve donanım yeterl�l�kler� gözlenm�ş, kıyaslanmış ayrıca özel eğ�t�m �ht�yacı 

olan öğrenc�ler �ç�n materyal üret�m�n�n önem� konusunda farkındalık oluşmuştur. Özel eğ�t�m 

öğrenc�ler� �le çalışan öğretmenler arasında materyal üret�m�n�n derste öğrenc�ler�n öğrenme 

süreçler�ne poz�t�f katkı sağladığı gözlemlenm�ş, farklı materyaller�n derste etk�n b�r şek�lde 

kullanılmasının öğretmenler�n meslek� benl�k algısını ve özel öğrenc�lere uyumlarını olumlu etk�led�ğ� 

gözlemlenm�şt�r. Okulumuzdak� gerek atölyeler�m�zde gerekse öğretmenler�n kend� gayret ve çabaları 

�le derse hazırlık kapsamında yen� ve farklı özel eğ�t�m materyaller� hazırlama ve üret�m�ne katkı 

sağlamıştır.

 Hem aldığımız eğ�t�m hem de yapmış olduğumuz okul z�yaretler�nde de gördük k� b�l�msel 

araştırmalar ve akadem�k makale araştırmalarına göre eğ�t�mde materyal kullanımının eğ�t�m ve 

öğret�me poz�t�f katkısı olduğu, derslerde materyal kullanımının;  konuları somutlaştırdığı, yaparak 

yaşayarak öğrenmeye �mkân sağladığı, derslere karşı �lg� ve d�kkat uyandırdığı, öğrenmey� kolay ve 

zevkl� hale get�rd�ğ�, öğrenc� başarısını artırdığını gözlemled�k. Bu durum özel eğ�t�m �ht�yacı olan 

öğrenc�ler�n eğ�t�m�nde b�r kat daha önem arz etmekted�r. Anlama ve kavrama becer�s� zayıf z�h�nsel 

engell� b�reyler�n eğ�t�m�nde materyal çeş�tl�l�ğ�n� ne kadar arttırılırsa öğrenme sürec�n�n de o derece 

kolay, hızlı ve zevkl� olacağı yönündek� görüşlerle �lg�l� katılımcı öğretmenler�m�zle, projede kurs ve 

z�yaret kapsamında b�rl�kte olduğumuz Avusturyalı öğretmenler arasında görüş b�rl�ğ�ne varılmıştır. 

Araştırmalarda, ülkem�zdek� öğretmenler�n derslerde çeş�tl� materyallere gereks�n�m duydukları bu 

materyallere kısıtlı oranlarda sah�p oldukları, �ht�yaç duyduklarında materyal tem�n�nde sorun 

yaşadıkları b�l�nmekted�r. Ayrıca ülkem�zde özel eğ�t�m gören öğrenc�lerle �lg�l� kullanılan materyaller, 

materyaller�n nasıl kullanıldığı, materyaller�n kullanımında hang� yöntem ve tekn�kler�n uygulandığı �le 

�lg�l� b�lg� ve tecrübe eks�kl�ğ� bulunmaktadır. Bu eğ�t�m net�ces�nde katılımcılarımız ve onlar sayes�nde 

tüm personel�m�z özel eğ�t�m alanında materyal gel�şt�rmede d�ğer öğretmenlere rehberl�k yapacak b�lg� 

ve donanımla ülkem�ze dönmüşlerd�r.

 Proje �le Avrupa'da kullanılan özel eğ�t�m materyaller�n� tanımamız ve onları okulumuzdak� 

atölyeler�m�zde gel�şt�r�lerek uyarlanması ve üret�lmes� planlanmaktadır. Böylel�kle okulumuz, �l�m�zde 

ve ülkem�zde yen� ve �şlevsel materyaller�n kullanılmasına öncülük ederek özel eğ�t�mde Avrupa 

standartlarını yakalama hatta gel�şt�rerek Avrupa standartlarının üzer�nde b�r özel eğ�t�m hedef�m�z� 

gerçekleşt�rmem�ze katkı sağlayacaktır. Engell�ler�n öğrenme ve öğretme faal�yetler�nde yen� 

materyaller�n gel�şt�r�lmes�, müfredat programlarının uygulanab�l�rl�ğ�n� öneml� ölçüde sağlayacaktır.
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MATERYAL ADI                                                    :  F�zyoterap�st makası

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k,

Makas metal gövde ve toplamda dört adet plast�k tutma yer�nden oluşur.MATERYAL TANITIMI                                         :
                                                                                    
İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   :  Görsel Sanatlar

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n el becer�ler�n� ve kavram becer�ler�n� gel�şt�rmek
                                                                               

Öğrenc�ye kesmes� �ç�n şek�l ver�l�r. Kesme �şlem�nde zorlanan öğrenc�lerEĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : 
                                                                                      makası öndek� tutma yer�nden tutar. Öğretmende arka bölümden makası
                                                                                      tutarak f�z�ksel yardım uygulayarak öğrenc�n�n kesme becer�ler�n� gel�şt�r�r.       
                                                                                      
                                                                                           

MATERYAL ADI                                                    : Bak Yap

Ahşap plaka üzer�nde alt kısımda döneb�len kupler bulunmaktadır. Küpler�n MATERYAL TANITIMI                                        : 
                                                                                    yüzey�nde renkl� cırt bantlar vardır. Tablanın üst kısmında renkl� cırt bantlardan 
                                                                                    farklı şek�ller oluşturulmuştur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k, d�kkat eks�kl�ğ� ve h�perakt�v�te 
                                                                                      bozukluğu                                                                                      

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Hayat b�lg�s�, Sosyal hayat, 

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n d�kkat becer�ler�, sıralama becer�ler�, yön becer�ler�n� gel�şt�rme 
                                                                                     amacıyla kullanılmaktadır.

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Materyal�n üst kısmında öğretmen farklı sıralama oluşturur. Öğrenc�den alt 
                                                                                     kısımda bulunan dönen küplerle üst kısımda göster�len sıralama şek�ller�n� 
                                                                                     yapması �sten�r.

1910



MATERYAL ADI                                                    : F�ber Opt�k Işık Demet�

MATERYAL TANITIMI                                         : Materyal �nce f�ber opt�k kablolardan oluşmaktadır. Farklı renklerde ışık 
                                                                                      vermekted�r. Materyal�n�n kablolarında elektr�k taşımadığı �ç�n elektr�k
                                                                                      tehl�kes� bulunmamaktadır.
                                                                                      
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme Güçlüğü, D�kkat Dağınıklığı ve H�perakt�v�te Bozukluğu
                                                                                      
İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal Becer�ler, D�kkat Dağınıklığı, Duyusal Bozukluk

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n duyusal becer�ler�n�n düzelt�lmes�, d�kkat  dağınıklığı sürec�n�n 
                                                                                     azaltılmasına katkı sağlamak

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen f�ber opt�k kablolara öğrenc�n�n dokunmasını sağlayarak öğrenc�n�n
                                                                                     ışığı algılamasını sağlar. Öğrenc�  kablolara dokunduğunda ışık renk değ�şt�rerek
                                                                                     öğrenc�de  �lg� oluşmasını sağlamaktadır. 
                                                                                     

MATERYAL ADI                                                    : Dokunsal D�sk

MATERYAL TANITIMI                                         : Ahşap zem�n üzer�ne yerleşt�r�len kauçuktan �mal ed�lm�ş yüzey� pütürcüklü yarım
                                                                                      toptan oluşmaktadır.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, Duyu bütünleme yeters�zl�ğ�

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Duyu bütünleme yeters�zl�ğ�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n duyusal bozukluklarının düzelt�lmes�

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kauçuk kısmına öğrenc�n�n eller�yle ve ayaklarıyla
                                                                                     dokunmasını sağlayarak öğrenc�n�n dokunma ve h�ssetme duyularının 
                                                                                     gel�şt�r�lmes�n� sağlar.
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MATERYAL ADI                                                   :  3 �şlem Torbası

 Üzer�nde �şlem �şaret� ve rakamların yazılı olduğu ahşapMATERYAL TANITIMI                                        : 
                                                                                      küçük kartlar ve ahşap tabla

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                      :  Öğrenc�ler�n akadem�k  becer�ler�n� 
                                                                                     gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ  :  Bez torba �çer�s�ne 0-9 arası 2*2 cm ölçüler�nden oluşan ahşap sayılar 
                                                                                      ve toplama,çıkarma ve çarpma �şlem s�mgeler� konulur. En az 3 öğrenc� 
                                                                                      �le oynanır. Öğrenc�lerden sıra �le torbadan 3 tane ahşap çekmes� �sten�r.
                                                                                     Çıkan rakam ve �şlem yaptırılır. Uİşlem yok �se pas geç�l�r. Toplamda en
                                                                                     fazla toplama ulaşan öğrenc� kazanır. Öğrenc�ler�n sev�yes�ne göre çek�len 
                                                                                     ahşap sayısı artırılır.

MATERYAL ADI                                                   :  Kırık Yumurtalar

 Metal tabla üzer�ne mıknatıslı malzemeden yapılmışMATERYAL TANITIMI                                         :
                                                                                      magnet parçalarından oluşur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ      :  Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                 :  Türkçe 

MATERYAL KULLANIM AMACI                      :  Öğrenc�ler�n  kavram ve harf becer�ler�n� 
                                                                                     gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen öğrenc�den mıknatıslı ,kırık yumurta görünümlü 
                                                                                      şek�ller�  Büyük harf-küçük harf olacak şek�lde 
                                                                                      b�rleşt�rmes�n�n �ster. Parçaları b�rleşt�r�rken g�r�nt�ler�ne
                                                                                      d�kkat etmes� �sten�r.

MATERYALİN ADI                                                : Boncuk Sayı Eşleme Kules�

MATERYALİN TANITIMI                                    : Üzer�nde 1'den 10'a kadar rakamlar bulunan ahşap tablalar ve 1'l� 2'l�… 9'lu değ�ş�k renk boncuklar, 
                                                                                     boncuklardan oluşturulmuş kule modeller� bulunan kartlardan oluşmaktadır. 

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Z�h�nsel Yeters�zl�k, Öğrenme Güçlüğü

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN-BECERİ                   : Matemat�k

MATERYALİN KULLANIM AMACI                  : Öğrenc�ler�n rakamları tanıması ve temel matemat�k becer�ler�n� gel�şt�rmek
  
EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğrenc�ye ahşap tabla üzer�ndek� sayılar tanıtılır. Üzer�nde boncuktan oluşmuş kule modeller� bulunan
                                                                                       kartlar tanıtılır. Öğrenc�den modele bakarak önce boncuğu   koymasını sonra yanına rakamı koymasını
                                                                                      bu şek�lde yukarıdan aşağıya kuley� tamamlaması �sten�r.

ÖZEL EĞİTİMDE KULLANILAN
MATERYALLER
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MATERYAL ADI                                                    : Bra�lle Rub�k Küp

MATERYAL TANITIMI                                        : Üç adet ahşap pr�zmadan oluşmaktadır. Her ahşabın üzer�nde bell� düzende 
                                                                                    yarım boncuk yapıştırılmıştır. Ahşapların ortası del�nerek �k� ucuna boncuk 
                                                                                    takılarak last�k �le b�rleşt�r�lm�şt�r.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Görme yeters�zl�ğ�

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Türkçe okuma yazma becer�ler�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Görme yeters�zl�ğ� olan öğrenc�lere bra�lle harfler� kavratmak

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n nasıl kullanıldığını öğrenc�ler� göster�r. Ahşap parçalar 
                                                                                     çevr�lerek b�r yüzde bra�lle semboller oluşturulur.

MATERYAL ADI                                                    : Lateral Tra�n�ng

MATERYAL TANITIMI                                         :İk� M�krofon b�rden fazla kulaklık,d�j�tal c�haz

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k, d�kkat dağınıklığı ve h�perakt�v�te 
                                                                                    bozukluğu, d�l gel�ş�m�

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Türkçe

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Beyn�n sağ ve sol loblarını gel�şt�rmek, d�nled�ğ�n� anlama sesler� ayırt etme

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen d�lde anlamı olmayan kel�melerden met�n oluşturur. Kulaklıkları 
                                                                                     öğrenc�ler�n kulağına takar. Anlamsız kel�melerden oluşan met�nler� yavaş hızla
                                                                                     m�krofon yardımıyla okur. Kulaklıklardak� ses sağ kulaktan sol kulaklığa, sonra ger� 
                                                                                     sağ kulaklığa gelecek şek�lde hareket eder..

MATERYAL ADI                                                    : Toss- F�le

MATERYAL TANITIMI                                        : Al�m�nyumdan yapılmış kare şekl�nde malzemen�n �ç kısmına last�k yardımıyla f�le 
                                                                                 gerg�n b�r şek�lde yerleşt�r�l�r. İç� farklı malzemelerle doldurulan bez torbalardan oluşur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Günlük yaşam becer�ler�, beden eğ�t�m�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n el göz koord�nasyonunu gel�şt�rmek, denge becer�ler� ve tak�p becer�ler�n� 
                                                                                   gel�şt�rmek, büyük küçük kas becer�ler�n� gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model olur. Bez torba toss f�les�ne 
                                                                                    atılarak ger� gelmes� sağlanır. Gelen torba öğrenc� tarafından tutulur. İlerleyen
                                                                                     aşamalarda torba atılan mesafe arttırılır. Daha sonra öğrenc� başının üzer�ne torba 
                                                                                     koyarak bu torbayı düşürmeden atma yakalama çalışmaları yapar.

MATERYAL ADI                                                    : Örüntü Kules�

MATERYAL TANITIMI                                         :Materyal 10 adet değ�ş�k renk ve çaplarda ahşap halkalar, bu halkaların
                                                                                     üst üste geç�r�leb�leceğ� d�k duran çubuk ve her b�r�nde
                                                                                    farklı örüntü modeller� olan kartlar
İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Z�h�nsel Yeters�zl�k, Öğrenme Güçlüğü

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n şek�l kavram örüntü becer�ler�n� gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğrenc�ye üzer�nde çeş�tl� örüntüler bulunan kartlardan b�r tanes�
                                                                                   ver�l�r. Karta bakıp �ncelemes�n� ve kartın üzer�ndek� şekl�n aynısını
                                                                                    yan� halkaların aynı sırada olmasına d�kkat ederek ahşap halkaları
                                                                                     takması �sten�r.
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MATERYAL ADI                                                    : Duyusal Klavye

MATERYAL TANITIMI                                       : Klavyen�n fonks�yon tuşları, harfler, numar�k�pet bölümü farklı renklerde
                                                                                   tuşlardan oluşturulmuştur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Sosyal ve b�l�şsel becer�ler

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�ler�n akadem�k ve becer�ler�n� gel�şt�rmekb�l�şsel 

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen eşl�ğ�nde hang� bölüm �le �lg�l� çalışılıyorsa renklerle tuşlar
                                                                                     eşleşt�r�lerek çalışma yapılır.

MATERYAL ADI                                                    : Feel�f Memory

 Ekran kısmı t�treş�ml� noktalardan oluşan özel tabletMATERYAL TANITIMI                                        :

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Görme Yeters�zl�ğ�

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Günlük yaşam becer�ler�, akadem�k becer�ler

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Görme yeters�zl�ğ� olan öğrenc�ler�n akadem�k ve kavram becer�ler�n� 
                                                                                      gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Bu materyal �le görme yeters�zl�ğ� olan öğrenc�ler tablet kamerası �le 
                                                                                      herhang� b�r nesnen�n resm�n� çekt�kten sonra fotoğraftak� objen�n nerede 
                                                                                      ve şekl�n�n nasıl olduğu ses ve t�treş�m sayes�nde öğreneb�l�rler.

MATERYAL ADI                                                    : Renk Puzzle

MATERYAL TANITIMI                                         : Ahşap renkl� parçalardan oluşturulmuştur.Kenardak�
                                                                                     parçada küçük hareket edeb�len ahşap parçalar vardır.
                                                                                     İk�nc� bölümde hareket edeb�len renkl� büyük ahşap 
                                                                                     parçalar bulunur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ       : Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : B�l�şsel becer�ler, El becer�ler�

MATERYAL KULLANIM AMACI                       : Öğrenc�n�n renk kavramlarını gel�şt�rmek, el becer�ler�n�
                                                                                      ve düşünme becer�ler�n� gel�şt�rmek

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen küçük renkl� parçalardan örnek oluşturur.
                                                                                      Öğrenc�n�n büyük parçaları hareket ett�rerek örnektek�
                                                                                      renk model�n� oluşturmasını sağlar.

MATERYAL ADI                                                    : Toss - Zıplatma

MATERYAL TANITIMI                                        : Dörtgen şekl�ndek� alüm�nyum çerçeveye last�kl� f�le
                                                                                     takılarak oluşturulur.

İLİŞKİLİ OLDUĞU YETERSİZLİK TÜRÜ      :  Özel Öğrenme güçlüğü, z�h�nsel yeters�zl�k

İLİŞKİLİ OLDUĞU ALAN/BECERİ                   : Beden eğ�t�m�, matemat�k

MATERYAL KULLANIM AMACI                      :  Denge becer�ler�, tak�p becer�ler�, büyük küçük kas
                                                                                     becer�ler�

EĞİTİM ORTAMINDA KULLANIM SÜRECİ   : Öğretmen materyal�n kullanımı �le �lg�l� öğrenc�ye model
                                                                                      olur. Materyal�n �k� kenarından tutulur. Üzer�ne balon veya 
                                                                                     toot�es bez torbası atılarak zıplatma çalışması yapılır.
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