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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, geliştirilen aile eğitimi programını tamamlayan annelerio 

program doğrultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalaı;ının, zihin engelli 

çocuklarının öz bakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisini belirlemektir. B u 

amaçla araştırma üç çocuk ve anneleriyle yapılmıştır. 

Araştırmada, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine ilişkin bir 

karara ulaşabilmek için tek denekli aı·aştınna yöntemlerinden, Beceıileraı·ası Çoklu 

Y okiama Modeli kullanılmıştır. 

Aile eğitimi programı her biri birbuçuk saatten oluşan üç aile toplantısından, 

birbuçuk saatlik bir ev ziyaretinden ve program süresince temel kaynak olaı·ak kullanılan 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'ndan oluşmaktadır. 

Aile toplantılannda anneler taı·afından: (a) çocuklaı·ın özbakım ve ev ıçı 

becerileıinden hangilerini öğrenmeye gereksinimlerini olduğu belirlenmiş, (b) bu 

becerileıin öğretim sırası oluşturulmuş, (c) öğretİrnde kullanılacak ödüller belirlenmiş ve 

(d) ömek bir beceıi için öğretim süreci verileri kayıt formu hazırlanmıştır. Sonra 

araştınnacı her aileye birer ziyareti yapmıştır. Ev ziyaı·etinde anneler, hazırladıklaı·ı 

öğretim süreci verileıi kayıt formu doğrultusunda ve araştırmacı gözetiminde ömek bir 

becerinin öğretim uygulamasını yapmışlaı·dır. Böylece aile eğitimi programı 

tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra, anneler belirlenen üçer beceıi için öğretim süreci 

verileri kayıt formu hazırlayarak çocuklaı·ına bu beceıileri öğretmeye dönük 

çalışmışlaı·dır. 

Araştırma sonuçlan, zihin engelli çocuklann belirlenen becerileıi bağımsızlık 

düzeyinde öğrendiklerini, izleme sürecinde de aynı peıformansı gösterdiklerini 

göstermekteqir. Bu sonuçlar, geliştirilen Aile Eğitimi Programını tamamlayan annelerio 

program doğrultusunda yaptığı beceri öğretimi çalışmalaı·ının, zihin engelli çocuklarının 

özbakım ve ev içi beceıilerini öğrenmeleıinde etkili olduğunu göstennektedir. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effects of the skill instıuction 

delivered by the mothers whom were included in the Parent Training Program on their 

mentally handicapped children's self care and domestic skill learning. The study was 

conducted with three mothers and their children. 

In order to determine the effects of the independent variable on the dependent 

vaıiable, multiple probe designe across behaviors which is one of the single subject 

designs was used. 

The Parent Training Program consisted of three parent meetings and a home visit, 

each of which took one and a half hour. The Program included a Self-Care and Domestic 

Skills Manual. During the parent meetings: (a) Children's self-eare and domestic skill 

needs were determined, (b) The skills were sequenced, (c) The rewards that would be used 

in training were determined, and (d) For a sample skill, an Instı·uction Data Recording 

Form was developed. All these steps were canied out by the mothers themselves, under 

the supervision of the researcher. Later, the researcher made home visits. In these visits, 

mothers practiced teaching of a sample skill by using the sample Instıuction Data 

Recording Form under the supervision of the researcher. In the next stage, mothers 

prepared an Instı·uction Data Recording Form for the three pre-determined skills, and 

started to teach. 

The results of the study showed that children achieved the target skills 

independently and then they continued to use these skills during the follow up phase. 

These findings indicated that skill instı·uction conducted by the mothers was effective on 

their mentally handicapped children's self-eare and domestic skill acquisition. 
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ÖNSÖZ 

Zihin engeliiierin eğitiminde okullaşma oranlarının düşüklüğü dolayısıyla birçok 
çocuğun eğitimden yararlanamaması araştırmacıları yeni arayışlara yöneltmektedir. Bu 
arayışların önemli bir boyutunu aileleri eğitime aktif olarak katmaya ve onları çocuklanna 
öğretici olmalannı sağlamaya dönük programlar oluşturmaktadır. 

Yıllar önce aileler, çocuklarının sadece fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini 
karşılayan ve onlann bakımı ile ilgilenen kişiler olarak görülmekteyken bugün ailelerin 
eğitime aktif olarak katılmaları gerekliliği tartışmasız kabul edilmektedir. Özellikle 
Türkiye'de 1997 yılı'nda yürürlüğe giren yasa ve yönetmelikler özel eğitimde aktif aile 
katılımını açıkça teşvik etmektedir. 

Yapılan pek çok araştırmanın, anne-babalann çocuklarına öğretici olabilmek için 
bilgiye gereksinimi olduğunu göstermesi böyle bir araştırma yapma gereksinimini ortaya 
çıkaımıştır. Bu araştırmada, zihin engelli çocuklann anne-babalarına evlerinde çeşitli 

becerileıi öğretebilecekleri inancıyla yola çıkılmıştır. Araştırma süresince, gerek 
alanyazın taramalan, gerekse ailelerden ve meslektaşiarımdan aldığım olumlu dönütlerin 
bu çalışmanın tamamlanmasına önemli katkıları olmuştur. 

Araştıımanın başlangıcından bitimine kadar, olumlu eleştirileıi ve katkılaı1yla 

yönlendiren ve böyle bir çalışmanın tamamlanmasında benimle birlikte yorulan 
danışmanım Prof. Dr. Süleyman ERİPEK'e teşekkürlerim sonsuzdur. 

Araştıımanın birçok aşamasında yardımcı olan, tüm meslektaşlaı1ma 

teşekkürleıimi sunaı·ım. Özellikle, araştırma yönteminin desenlenmesinde değerli 
katkılan olan Doç. Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR'a ve Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜRSEL'e, 
program geliştirme konusunda önerilerinden yararlandığım Doç. Dr. Bekir ÖZER'e; 
aileler için hazırlanan el kitabına yönelik olumlu eleştirileriyle beni yönlendiren Özel 
Eğitim Bölümü Zihin Engeliiierin Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanlaı·ına, el 
kitabındaki çizimler ve biçim konusunda yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Halil 
TÜRKER'e, araştırmanın her aşamasında bana yardımcı olan, çalışma aı·kadaşlanm, 
Öğr. Gör. Sezgin VURAN'a, Öğr. Gör. Sema BATU'ya, Öğr. Gör. Bahaı· CANTÜRK'e ve 
Arş Gör. Bahadır ERİŞTİ'ye, araştırmanın tüm aşamalarında ortaya çıkan yazılı 
mateıyalleri Türk Dili açısından değerlendirip, katkı getiren eşim Okutman Serap 
CA VKA YT AR'a teşekkürlerimi sunarım 

Bu araştıımanın gerçekleştirilmesinde katkılarını esirgemeyen, Eğitim Fakültesi 
Dekanlığı'na, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve elemanlaı·ına, Eskişehir 

Avukat Lütfi Ergökmen Meslek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne, 

öğretmenler-ine, öğrenci ve velilerine teşekkürleıimi sunarım. 

Çalışmalanın süresince her zaman yanımda olan, beni destekleyen ve 
yüreklendiren sevgili eşime ve aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

İnsan hakianna önem verilen çağımızda tüm bireyleıin eğitim hakkı yasalarla 

güvence altına alınmıştır. Özellikle engelli bireylerin bakım, sağlık, eğitim ve topluma 

kazandırılınalan için devletlerin gerekli önlemleri alınalanna ilişkin hükümlere, gerek 

İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nde, gerekse Çocuk Hakları Bildirgesi'nde yer 

veıilmiştir. Birçok ülkenin anayasası ve buna dayalı olarak çıkanlan yasalarında engeliiyi 

ve ailesini korumaya, desteklemeye ve geliştirmeye yönelik hükümler yer almaktadır 

(Anadolu Üniversitesi, 1992). Benzer hükümler Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 5., 

12., 42., 50. ve 61. maddelerinde de yerini alarak engeliiierin bakım, sağlık ve eğitimleri 

devlet güvencesi altına alınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na dayalı olarak çıkanlan Özel Eğitim Hakkında 

Kanun Hükmünde Karamame, Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Karamame ile özel eğitime gereksinim duyanlar ve onların 

aileleıinin eğitimi ve korunmasına ilişkin yasal sorumluluklar getirilmiş; 2828 Sayılı 

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kuıumu Kanunu ile engellileıin korunması bakım 

ve rehabilitasyonlan için yasal düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu yasal durum çerçevesinde Türkiye'de engelli bireylere bakım, sağlık, eğitim gibi 

hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleıi Genel 

Müdürlüğü, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk 

Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Ancak, bu kurumlar 

tarafından sağlanan hizmetler hem sayı hem de kalite açısından yeterli olmaktan hayli 

uzaktır (MEB, 1 992d). 

Engelli bireyler çeşitli alt engel gruplarından oluşmaktadır. Bu gruplar içerisinde 

belki de en bilineni zihin engellilerdir. Çünkü zihin engelliler diğer engel gruplanna göre 

daha yaygınlık göstermektedir (Eripek, 1996). 
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Zihin Engelliler 

Zihin engeliilere ilişkin tanımlar 1800'lü yıllara kadar uzanmaktadır. Daha 

açıklayıcı tanımların ise 1900'lü yıllarda yapıldığı görülmektedir (Eripek, 1996). Yapılan 

bu tanımlar içinde en yaygın olarak benimsenen AAMR (American Assocation on Mental 

Retardation) tarafından yapılan tanımdır. Tanımda zihin engellilik, geri zekalılık terimi 

kullanılarak şöyle tanımlanmaktadır. 

Geri zekalılık, halihazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermektedir. Bu, zihinsel 
işlevlerde önemli derecede normal altı bunun yanısıra zihinsel işlevlerle ilişkili uyumsal 
beceri alanlarından (iletişim, özbakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, 
kendini yönetme, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceriler, boş zaman ve iş) iki ya da 
daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumudur. Geri zekalılık 18 yaşından önce ortaya 
çıkmaktadır (AAMR, 1992, s. 10). 

Tanımın uygulanmasında dört varsayımın göz önünde bulundurulması gerektiği 

belirtilmektedir (AAMR, 1992). 

1. Geçerli değerlendiımede kültür ve dil farklılıklan kadar iletişim ve davranış 

özelliklerindeki farklılıklar da göz önünde bulundurulur. 

2. Uyumsal becerilerde sınırlılıklar bireyin yaşıdarının bulundukları tipik çevre 

koşullarında geçerlidir. 

3. Özel bazı uyumsal beceıilerde görülen sınırlılıklar tüm becerilerde ve kişisel 

yeterliklerde de sınırlıkların olacağı anlamına gelmez. Birey diğer uyumsal 

becerilerde ve kişisel yeterliklerde güçlü olabilir. 

4. Genellikle, belirli bir süre sağlanan uygun yardımlada zihin engelli biı·eyin 

yaşam işlevlerinde ilerlemeler görülür. 

Zihin Engeliiierin Eğitimleri 

AAMR'nin (1992), tanımında yer aldığı biçimiyle " .... uygun yardımlada zihin 

engelli bireylerin yaşam işlevlerinde ilerlemeler göıülür" varsayımı, zihin engeliiierin 

eğitiminde yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Buna göre, zihin engeliiierin 

eğitimlerinin temel amacı, yaşam işlevlerini geliştirerek onları daha bağımsız kılmaktır 

(Heward, 1996). 

Bağımsız Yaşam Becerileri 

Bağımsız yaşam becerileri genel olarak, bireyin başkalarına bağımlı olmadan, 

yaşamını sürdürmesi için gerekli olan becerileri içerir (Neistadt ve Marques, 1984). Bu 

becerileıin önemli bir bölümü çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine gelişimsel bir 
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sıra izler. Bazı beceriler ise belli gelişim dönemlerine özgüdür. Örneğin, iş ile ilgili 

beceriler gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde yer alır (AAMR, 1992). 

Bağımsız yaşam becerilerinin çeşitli gruplar altında sınıflandırılması girişimleri 

bulunmaktadır. Esasen AAMR'nin (1992) tanımında yer alan beceriler böylesi bir 

sınıflamanın ürünüdür. Bu sınıflandırmalardan en bilineni Close, Sowers ve Bouı·beau 

(1985), tarafından yapılan sınıflandırmadır. Buna gö~e, bağımsız yaşam becerileıi, başarı 

için gerekli temel beceriler, uyum için gerekli beceriler, günlük yaşam becerileıi, mesleğe 

hazırlık ve mesleki beceriler olarak dört beceri alanına ayrılmaktadır. 

Başarı için gerekli temel beceriler, temel gelişim becerileri, günlük yaşamda 

gerekli sayısal bilgiler, günlük yaşamda gerekli okuma ve iletişim gibi alt beceri 

alanlarından oluşmaktadır. 

Uyum için gerekli beceriler, kendini tanıma, kişilik ve duygusal uyum ve 

bireylerarası sosyal beceıiler alt beceri alanlarından oluşmaktadır. 

Topluma uyum beceıileri ya da günlük yaşam becerileri, özbakım beceıileri, 

tüketici beceıileri, ev içi becerileri, sağlık bakımı ve toplumsal bilgi alt beceri alanlarından 

ol u şmaktadır. 

Meslek öncesi ve mesleki beceriler ise, işe hazır olma, mesleki davranışlar ve 

mesleğe uygun sosyal davranışlar sergileme gibi beceıi alanlarından oluşmaktadır. 

Öğretim Yöntemleri 

Günümüzde zihin engeliilere bağımsız yaşam beceıilerinin kazandırılmasında 

etkin ve güvenilir öğretim yöntemleri arayışları sürmektedir. Ancak uygulamada 

uygulamalı davranış analizi yaklaşımı geniş kabul görmektedir (Heward, 1996). 

Uygulamalı davranış analizi, öğrencide istenilen davranışı sağlayabilmek ıçın 

davranış öncesi ve sonrası uyaranların, yani çevrenin, sistematik olarak düzenlenmesi 

şeklinde tanımlanabilir (Albeıto ve Troutman, 1990; Heward, 1996). Bu düzenleme 

yapılırken dış uyaranların öğrenmeyi nasıl etkilediğini ortaya koyan davranışçı 

yaklaşımın 'öngördüğü açıklamalardan hareket edilir. Temel alınan bu felsefe ve yaklaşım 

içeıisinde, uygulamada çeşitli öğretim etkinliklerine yer verilmektedir. Heward (1996) 

bunları belirli bir bütünlük içerisinde altı başlık altında toplamıştır. 

1. Öğretilecek davranış ya da becerinin analiz edilmesi ve tanımlanması, 

2. Öğrencinin beceride yapabildiklerinin sürekli ve doğrudan ölçülmesi, 



3. Öğretim süresince öğrencinin aktif olması için fırsatlar sağlanması, 

4. Öğrenci davranışiarına anında ve sistematik dönütler verilmesi, 

5. Öğrenci davranışlarının uyaranlarla kontrolü sürecinde öğretim amaçlı 

ipuçlarından, doğal olarak ortaya çıkan uyaranlara geçişin sağlanması, 

6. Yeni öğrenilen becerilerin yeni durum ve ortamlarda yeıine getirilmesini 

sağlamak için genelierne stratejilerinin uygulanması. 

Beceri Analizi 
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Beceıi analizi, karmaşık ya da çok hasarnaklı davranış ya da becerileıin küçük, 

öğretilmesi kolay alt beceıi basarnaklarına (işlem basamaklarına) ayrılması olarak 

tanımlanmaktadır (Heward, ı 996). 

Beceıi analizi bir öğretim yöntemi değildir. Ancak öğretimin planlanması ve 

uygulanmasıyla bağlantılı olarak, öğretİrnde izlenecek sıra konusunda bilgi vermektedir 

(McLoughlin, ı995; Sailor ve Guess, ı983). Beceri analizi aynı zamanda öğrencinin 

yapabildikleıiı;ıin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (McLoughlin, ı 995; Siegel, ı 972; 

Snell, ı 983). 

Beceıi analizi farklı yollardan yapılarak beceri basamakları oluşturulabilir. Beceri 

basamaklan bellekten, doğrudan o beceriyi yeıine getirerek, bir başkasını gözleyerek ya 

da o beceriyle ilgili uzmana danışarak oluşturulabilir (Doğan, ı987; Özyürek, ı988; 

Varol, ı996a). 

Beceıi analizlerinin bu yollarla yapılmasında üç hasarnaklı bir yöntem 

öneıilmektedir. İlk olarak, yapılacak davranış ya da beceri, basarnaklara ayrılır; ikinci 

olarak, beceıi basamaklan kontrol edilerek birbirini izieyecek biçimde sıralanır; üçüncü 

olarak, her bir basamaktane yapılacağı açık ve anlaşılır şekilde yeniden yazılır (Sailor ve 

Guess, ı983). 

Bu aşamalada beceri basamakları oluşturulurken, beceri alanının 

sınırlandırılması, basamakların gözlenebilir terimlerle yazılmasr, bu terimierin 

uygulayıcının anlayabileceği şekilde ve düzeyine uygun yazılması, öğrencinin ne 

yapacağını _jfade eden terimlerle yazılması ve öğrencinin dikkatini yoğunlaştırmasına 

hizmet etmesi gibi özelliklere dikkat edilmesi gerekmektedir (Moyer ve Dardig, ı978). 

Bu özelliklere göre hazırlanan beceri analizlerinin öğretİrnde değişik kullanım 

biçimlerine rastlanılmaktadır. Beceıi analizi yaygın olarak, ileriye doğru zincirleme, 

geliye doğru zincirleme ve oıtadan başlayarak ileriye/geriye zincirleme şeklinde, ya da 

kolaydan zora doğru sıralanarak kullanılmaktadır (Hazel, ı 977). 
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Becerllerin Doğrudan ve Sürekli Ölçümü 

Uygulamalı davranış analizinin temel noktalanndan birisi doğrudan ve sürekli 

ölçümlerdir. Doğrudan ölçüm, becerinin geçtiği doğal ortamlarda beceriye ilişkin öğrenci 

davranışlannın gözlenerek olarak kaydedilmesidir. Sürekli ölçüm ise, bu kayıt işleminin 

öğretim öncesinde sırasında ve sonrasında düzenli olarak yapılmasıdır. Ancak bu sayede 

zihin engelli öğrencinin gereksinimlerine uygun bireysel eğitim sağlanabilir (Heward, 

1996). 

Becerllerin sürekli ve doğrudan ölçümü ile öğrenci performansı, davranışın 

oluştuğu ortamlarda doğrudan gözlenerek, sürekli değerlendiıilir (Özyürek, 1996). 

Doğrudan ve sürekli ölçümlerde ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanılmaktadır. 

Ölçüt bağımlı ölçü aracı, öğrencinin performansını, program standartlanyla 

karşılaştırarak, bir kavram/becerideki ustalığını değerlendiren informal bir ölçü aracıdır 

(McLoughlin, 1994). Bu araçlar, öğretim öncesinde öğrencinin bir kavram/beceıide 

peıformans düzeyini (başlama düzeyini) belirlemek, öğretim sırasında öğrencinin 

gösterdiği ilerlemeleıi kaydetmek ve öğretim sonunda öğrencinin öğretim amaçlarını 

gerçekleştinne düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır (Gürsel, 1993). Beceri 

öğretiminde, ölçüt bağımlı ölçü aracının içeriğini analiz edilen becerinin basamakları 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla ölçüt bağımlı ölçü aracı, bu analize dayalı olmaktadır. 

Ölçüt bağımlı ölçü araçlan bildiıimler, ölçüt ve sorular bölümlerinden oluşur. Ölçü 

aracının bildirimler bölümünü, analizi yapılan beceıinin basamakları oluşturur. Sonra 

ölçüt belirlenir. Eğer, ölçüt bağımlı ölçü aracının öğrenciye bir kez uygulanması 

sonucunda, öğrencinin performans düzeyi saptanacaksa, ölçüt olarak % 100 

benimsenmektedir. Araştırmalarda, ölçü aracı öğrenciye, birbirini izleyen günlerde üç ya 

da döıt kez uygulanmakta ise öğrencinin bir beceri hasarnağını gerçekleştiıme ölçütü 

olarak genellikle % 70 ve üzeıi benimsenmektedir. Ölçüt bağımlı ölçü aracının sorular 

bölümü ise, peıformans düzeyinin belirlenmesinde benimsenecek yönteme göre 

düzenlenebilmektedir (Varol, 1996a). 

Öğrencinin bir beceıideki perfoımans düzeyinin belirlenmesinde, tek fırsat ve çoklu 

fırsat yöntemi olarak adlandırılan iki yöntem kullanılmaktadır. Tek fırsat yöntemi, 

öğrenciye sadece ana yönerge (beceıiye sahip bir kişiye veıildiğinde, becerinin 

gerçekleştiıilmesini sağlayan yönerge) veıilerek yapabildiklerinin doğrudan gözlenmesi 

ve kaydedilınesidiı· (Snell, 1983a). Tek fırsat yöntemiyle öğrencinin peıformans düzeyinin 

beliı·lenmesinin amacı, ogrencının becerinin ne kadannı bağımsız olarak 

gerçekleştirdiğini saptamaktır (Varol, 1996a). Ek olarak, bir basamakta takılıp da, 
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yapabileceği ileriki basamaklan yapmasının da engellenmesini ortadan kaldıımakdır. 

Çoklu fırsat yöntemi ise, öğrenciye ana yönergenin verilmesinden sonra çocuğun 

yapmakta zorlandığı basamaklan yerine getirmesi için yeni fırsatlar veıilmesidir (Snell, 

1983a). Çoklu fırsat yöntemiyle performans düzeyi belirlemenin amacı, öğrencinin 

becerinin her bir hasarnağını hangi ipucu kullanıldığında gerçekleştirdiğini ya da 

bağımsız olarak gerçekleştirip gerçekleştirmediğini saptamaktır. 

Buna göre, eğer perfoımans düzeyinin belirlenmesinde tek fırsat yöntemi 

benimsenecekse, soıular bölümünde sadece beceıiyle ilgili ana yönerge bulunur. Çoklu 

fırsat yöntemi benimsenecekse, ölçüt bağımlı ölçü aracının soıular bölümünde bağımsız, 

sözel ipucu, model olma ve fiziksel yardım gibi kullanılacak ipuçlarına ait sütunlar 

bulunur (Varol, 1 996a). 

Her iki yöntemde de, öğrencinin yapabildiklerinin kaydedilmesi için oluştumlan 

kayıt formunda tanımlanan araç-gereçler hazırlanır. Öğrencinin dikkati sağlandığında 

yönerge verilir (örneğin, "yatağı yap"). Öğrencinin yapabildikleıi kayıt foımuna 

kaydedilir. Her iki uygulamada da, öğrencinin doğıu ve yanlış davranışiarına tepki 

veıilmez, kayıtsız kalınır. 

Ölçüm sırasında öğrencinin beceri basamaklannı hatalı yapması ya da hiç bir 

davranışta bulunmaması duıumunda tek fırsat yönteminin ve çoklu fırsat yönteminin 

uygulanmasında farklı kurallara yer verilmektedir. 

Tek fırsat yönteminde, beceri basamağındaki bir davranışı hatalı yapma ya da 

hiçbir davranışta bulunmama duıumunda aşağıdaki kuralların biıi ya da birkaçı 

uygulanmaktadır. 

1. İlk hatadan sonra uygulama durduıulur ve tüm basamaklar yanlış olarak 

kaydedilir. 

2. Art arda iki ya da daha fazla beceri basamağında hatadan sonra uygulama 

durduıulur ve tüm basamaklar yanlış olarak kaydedilir. 

3. Belirli biı· süre içinde hiçbir davranışta bulunmama duıumunda (Örneğin, 6 

saniye), uygulama durduıulur ve tüm beceıi basamakları yanlış olarak 

kaydedilir. 

4. Belirli bir süre (örneğin, 10 saniye) sonunda uygun olmayan davranıştan sonra 

veya tek bir uygun olmayan davranıştan sonra uygulama durduıulur ve tüm 
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beceri basamakları yanlış olarak kaydedilir. 

5. Yerine getirilen tüm basamaklar (eğer yapılan davranışlar uygunsa) nasıl yerine 

getirildiği gözönüne alınmadan doğru olarak kaydedilir. Bununla birlikte 3. ve 

4. basamakta beliitilen süreler uygulanır, hatalı ya da hiç yerine getirmeme · 

durumunda uygulama durduıulur. Ölçümün ne kadar süreceği, ölçeğin 

uygulanmasındaki "en fazla süre" gözönüne alınarak belirlenebilir (Snell, 

1983a). 

Çoklu fırsat yöntemi farklı şekillerde kullanılabilmektedir. Çoklu fırsat yöntemi 

kullanılarak yapılan bir uygulamada, öğrencinin hatalı bir davranışta bulunması veya 

belirli bir süre içinde hiç biı· davranışta bulunmaması durumunda o basamak uygulayıcı 

tarafından gerekli olan en az ipucu olacak şekilde tamamlanır ve öğrenci bir sonraki 

basamak için bekler. Bu süreç hatalı yapılan her beceri basamağından sonra tekrar edilir. 

Uygulayıcı isterse, öğrenciye sağladığı her fırsatta yönergeyi tekrarlayabilir ya da 

tekrarlamayabilir, fakat bu uygulamada tutarlı olunmalıdır (Snell, 1983a). 

Çoklu fırsat yöntemiyle performans düzeyinin belirlenmesinde kullanılan başka bir 

uygulamada, öğrencinin hangi beceıi hasarnağını hangi ipuçlarıyla gerçekleştirdiğini 

beliı·Iemek amaçlanmaktadır. Bu tür bir uygulamada öğrencinin hatalı bir davranışta 

bulunması veya belirli bir süre içinde hiç bir davranışta bulunmaması duıumunda ölçüm 

durdurulur ve uygulayıcı o beceri basamağı ile ilgili ipuçlarını verir. Bu ipuçları ölçüt 

bağımlı ölçü aracının sorular bölümünde belirtilen sıraya göre, en hafiften en şiddetliye 

doğru verilir. Öğrenci sözel ipucu veıildiğinde beceıi hasarnağını yaparsa, ölçüt bağımlı 

ölçü aracında ilgili hasamağın karşısındaki sözel ipucu sütununa kaydedilir. Öğrenci 

beceri hasarnağını yine hatalı yapar ya da hiç yapamazsa, öğretmen davranışın nasıl 

yapılacağını açıklayarak gösteıir. Öğrenci model olunduğunda beceri hasarnağını yaparsa, 

ölçüt bağımlı ölçü aracında ilgili hasamağın karşısındaki model olma sütununa 

kaydedilir. Öğrenci, uygulayıcı tarafından model olunduğunda da beceri hasarnağını 

gerçekleştiremezse, o basamak ölçüt bağımlı ölçü aracında fiziksel yardım sütununa 

kaydedilir, ancak uygulayıcı tarafından fiziksel yardımda bulunularak yaptınlmaya 

çalışılmaz (Varol, 1996a). 

Hem tek fırsat yönteminin hem de çoklu fırsat yönteminin avantajlı ve dezavantajlı 

yanlaıı bulunmaktadır. Tek fırsat yöntemi, genellikle ölçme uygulamasının ılımlı bir hava 

içinde ve çabucak tamamlanmasını sağlar. Biı· dezavantajı, ölçme uygulamasının belli bir 

basamakta kesildikten sonra diğer basamakların tümünün yanlış şeklinde kaydedilmesi 

nedeniyle, öğrencinin bu basamaklarda yapabildiklerinin gözlenememesidiı·. Dolayısıyla 



8 

bu ölçme, sonraki basamaklardaki öğrenmeleri yansıtmamaktadır. Özellikle öğretmen, 

öğretİrnde geriye doğru zincirleme sürecini kullanıyorsa, tek fırsat yöntemi öğretimdeki 

ilerlemeleri yansıtmamaktadır. Böylesi durumlarda çoklu fırsat yöntemi daha fazla bilgi 

sağlayabilmektedir. 

Çoklu fırsat yönteminde öğrencinin tüm basamaklarda hiç yapmadığı ya da hatalı 

yaptığı davranışları uygulayıcı tarafından tamamlanmakta ya da ipuçları verilerek 

öğrencinin hangi ipucuyla o beceri hasarnağını yerine getirebildİğİ belirlenmektedir. 

Dolayısıyla ölçüm beceri basamaklannın sonuna kadar sürdürülmektedir. Bu yöntemin en 

büyük avantajı öğrencinin tüm beceıi basamaklarındaki davranışlannın gözlenebilmesi ve 

ölçülebilmesidir. En büyük dezavantajı ise uzun zaman almasıdır. 

Aktif Öğrenci Tepkisi 

Aktif öğrenci tepkisi, öğretim amaçlı bir uyancıya (yönerge/ayırdedici uyaran) 

veıilen gözlenebilir tepki olarak tanımlanabilir. Tepkiler yapılan öğretim çalışmasının 

türüne göre değişiklik gösterir. Öğretim amacına göre tepkiler bir soruyu yanıtlama, bir 

beceri ya da davranışı yeıine getirme olabilir. 

Yapılan araştınnalar, öğrencilerin öğrenime aktif katılımlannın başanlarını 

olumlu yönde etkilediğini gösteımektedir. Aktif katılım zihin engelli öğrencilerde daha da 

önem kazanmaktadır. Diğerleıine göre daha geç öğrenen ve diğerlerine yetişmeye çalışan 

öğrencilere daha az zamanda daha çok şeyin öğretilebilmesi için öğretİrnde aktif olarak 

geçirecekleri sürenin aıttınlması gerekmektedir (Heward, 1996). 

Senemoğlu (1997) öğrencinin aktif katılımını sağlamada alınabilecek önlemleri üç 

maddede özetiernektedir. 

1. Öğrenciye sunulacak işaı·et ve ipuçlaı·ının öğrencinin güdülenmesini 

sağlayacak, öğrenme çabasını sürdürmesine ve başarılı olmasına yaı·dımcı 

olacak nitelikte, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine ve hedef davranışa 

uygun olması gerekir. 

2. Ç>ğretme-öğrenme sürecinde yapılan pekiştiımeleıin zamanında ve öğrenci için 

anlamlı olmasına özen gösterilmelidir. 

3. Öğrencinin öğrenme eksiklik ve güçlüklerinin zamanında belirlenerek düzeltme 

etkinliklerinin etkili olaı·ak yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Öğrencinin aktif tepkide bulunmasını sağlamaya dönük bazı önlemleıin alınması 
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gerekmektedir. Bu önlemler, zihin engeliiierin eğitiminde uyulması gereken kuralların 

uygulanmasıyla bağlantılı gözükmektedir. Buna göre zihin engelli öğrencilerin aktif 

tepkide bulunmalarını sağlamada onlara başarılı yaşantılar sağlama, dönüt sağlama, 

doğru yanıtları pekiştirme, öğrenmeye güdüleme, bir defada öğretilecek kavramların 

sayısını sınırlama, öğretilecek konu ya da davranışların analiz edilmesi öğrencinin 

öğrenmesini kolaylaştıran etmenlerdendir (Eri pek, ı 996). Dolayısıyla bu gibi kuralların 

uygulanması zihin engelli öğrencilerin aktif tepkide bulunma olasılığını arttırabilecektir. 

Sistematik Dönüt 

Öğrenci ile sistematik öğretim arasında üç yönlü bir ilişki vardır. Bu ilişki 

genellikle uy~emeleri ya da öğr_smme denenıı:;leri olarak adlandırılmaktadır. 

Öğrenme denemeleri üç temel ögeden oluşur: a) öğretim ~maçlı ön uyarıcı b) bu 

uyancıya öğrencinin tepkisi ve c) tepkiyi izleyen öğretim-~;aÇli-dönüt (Heward, ı996). 

Öğrenme denemelerinde söz edilen dönüt, öğrenciye öğrenmelerinin doğruluğu ya 

da yanlışlığı hakkında veıilen mesajların bütünüd_ür (Senemoğlu, ı997). Bloom (1979) 

öğrenme süreci içinde bulunan bir kişiye kendi gelişimi ile ilgili olarak şu konularda 

sağlanan mesajların dönüt olduğunu beliıtmektedir: (a) kişinin denemelik davranışlarının 

kendisinden beklenene ne derece yakın olduğu, (b) denemelik davranış beklenene çok 

yakın ise onun böyle bir davranış olduğu, (c) yakın değilse eksiklik ve aksaklıklann neler 

olduğu, (d) varsa eksiklik ve aksaklıklann nasıl gideıilebileceği ve (e) öğrenmede eıişilen 

son düzeyin ne olduğu. 

Dönüt, doğru tepkiler için olumlu dönüt, yanlış tepkiler için hata düzeltme olmak 

üzere iki kategoride incelenmektedir (Heward, ı996). Öğretimde, doğıu tepkiler övgü 

veya diğer olumlu pekiştirme türlerince izlenir. Yanlış tepkiler sistematik olarak 

düzeltilir. Ancak, burada öncelik doğıu tepkilerin pekiştirilmesi olmalıdır. Böylece 

öğrencinin yanlış tepkide bulunma olasılığı azaltılmış olur (Heward, ı 996). 

Öğretim ortamlannda pekiştirmeden sözedildiğinde, davranışın güçlendirildiği bir 

süreçten sözedilmektedir. Yani davranışı izleyen olayiann fonksiyonu olarak davranışın 

sıklığı, süresi, şiddeti ya da diğer boyutlarında artış olmaktadır (Özyürek, ı996). Bu 

anlamda bii· davranışın gerçekleşme olasılığını aıttıran duıuma pekiştinne denmektedir 

(Kırcaali-İftar ve Tekin, ı997). 

Pekiştinne olumlu pekiştiıme ve olumsuz pekiştirme olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir. Olumlu pekiştinne, bir davranışı izleyen durumda ortama bir uyaı~anın 

eklenmesiyle o davranışın ileıide yapılma olasılığının arttınlmasıdır. Olumsuz 
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pekiştirme ise, bir davranışı izleyen dururnda ortarndan bir itici uyaranın çekilmesiyle o 

davranışın ileride yapılma olasılığının artrnasıdır. 

Öğretİrnde öğrenciye sağlanan olumlu dönütler, olumlu pekiştirme ·sürecinde 

sunulan pekiştireçlerdir. Pekiştireç, öğrencinin davranışiarına etkisiyle tanımlanır. 

Dolayısıyla davranışı arttırmaya yol açabilecek nesne ve olayiann davranış üzelindeki 

etkilerine bakılarak pekiştireç olup olarnayacağına karar verilebilir. Buna göre, eğer bir 

nesne ya da bir olay sonucunda davranış artıyorsa o nesne ya da olay pekiştireç, 

artrnıyorsa pekiştireç değildir (Snell, 1983a). 

Pekiştirme sürecinde kullanılan uyaranlar olarak da adlandırılan pekiştireçler 

öğrenilrne dururnlanna göre iki gruba aynlrnaktadır. Birincisi öğrenilrnerniş pekiştireçler, 

ikincisi öğrenilrniş pekiştireçlerdir. Öğrenilrnerniş pekiştireçler bilincil ya da koşulsuz 

pekiştireçler olarak da isirnlendirilrnektecfir.' Herhangi bir öğrenme yaşantısı olmaksızın 

edinilen, sıcaklık, su, etkinlik, yiyecek gibi uyaran olayları tipik öğrenilmemiş 

pekiştireçlerdendir (Özyürek, 1996). 

Öğrenilrniş pekiştireçler, ikincil ya da koşullu pekiştireçler olarak da 

isimlendiıilmektedir (Özyürek, 1996). Öğrenilmiş pekiştireçler, öğrenme sonucunda 

pekiştiıici özellik kazanmış, nesne, etkinlik, sosyal ve sembol pekiştireçlerdir 

(Kırcaali-İftar ve Tekin, 1997). Bazı uyaran olaylannın izledikleri davranışlar üzerinde 

herhangi bir etkisi olmayabilir. Ancak, izledikleri davranış üzerinde etkisi olmayan uyaran 

olaylannı (nötr uyaranlar) anında pekiştireç izlerse, nötr uyaran olan bu uyaran olayları da 

pekiştireç özelliği kazanır. Nötr uyaranları pekiştireçlerin izlemesi sonucunda, bu 

uyaranlar da pekiştireç özelliği kazanması nedeniyle bu uyaranlara öğrenilmiş pekiştiı·eç 

denilmektedir. Örneğin, başlangıçta nötr uyaran işlevini gören "çok iyi" ya da "çok güzel" 

gibi ödülleri, anında, öğrencinin hoşuna giden yiyecek, yakınlık, özel ayrıcalıklar, 

eğlence gibi olaylar izlerse, "çok iyi" ya da "çok güzel" sözcükleri pekiştireç özelliği 

kazanabilir (Özyürek, 1 996) . 

Bireylerarası farklılıklar gözönüne alındığında pekiştireçler arttınlmak istenen 

davranışın özelliklerine, bireyin yaşına, gelişim ve kişilik özellikleıine, ilgilerine göre 

farklılık gösterebilmektedir. Bir birey için pekiştireç olan bir uyaran diğer bir birey için 

pekiştireç özelliği taşımayabilir. Bu nedenle o birey ve davranış için etkili olabilecek 

pekiştireçleıin belirlenmesi gerekmektedir. 

Etkili pekiştireç belirlemek üzere farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler, 

bireyin kendisine soımak, bireyin yaşamındaki önemli kişilere sormak, bireyi gözlernek 

ve denemektir (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1 997). Snell (1983a) bu teknikiere benzer şekilde 



etkili pekiştireç belirlemede aşağıdaki yollardan hareket edilmesini önermektedir. 

1. Öğrenciye hoşlandığı ve hoşlanmadığı nesne ve olaylar doğrudan sorulur. 

2. Potansiyel pekiştireç listesi oluşturabilmek için, öğrencinin hoşlandıkları ve 

hoşlanmadıkları aile bireylerine sorulabilir. 

3. Öğrenci, günün belli zamanlarında doğal ortamlarda gözlenebilir. 

4. Öğrenci, yapılandınlmış ortamlarda gözlenebilir. 

ll 

Belirlenen pekiştireçlerin etkili olarak kullanımında, hangi durumlarda hangi 

pekiştireçleıin kullanılacağı, pekiştirme uygulamalarının nasıl yapılacağı ve pekiştinne 

uygulamalarında nelere dikkat edilmesi gerektiği önemlidir. 

Pekiştireçlerin kullanımında, öncelikle, pekiştirecin arttınlmak istenilen davranışı 

izlediğinden emin olunmalıdır. Sadece, arzu edilen davranışın oluşumunu pekiştireç 

izlemeli, arzu edilmeyen davranışı izlememelidir (Özyürek, 1996). Özyürek'e göre, 

pekiştireçler kullanılırken: 1) hangi davranışların pekiştirildiği dikkatle izlenmeli, 2) 

anında pekiştireç sağlanmalı, 3) öğrenilmiş pekiştireçler yeğlenmeli, 4) ilerlemeler 

pekiştirilmelidir. 

1) Hangi davranışiann pekiştirildi ği dikkatle izlenmelidir. Çünkü güçlendirilmek 

istenen davranışla pekiştiıme arasında oluşan başka davranışlar da istemeden 

pekiştirile bilir. 

2) Anında pekiştiıme sağlanmalıdır. Öğrenci uygun davranışı yeıine getirdiğinde 

anında pekiştirilmelidir. Öğretim ortamlannda anında pekiştirme sağlamanın üç yolu 

bulunmaktadır. a) programlı öğretim materyalleri hazırlayarak, tepkilerin anında 

pekiştirilmesi olası olur, b) küçük gruplarla öğretime yer verilerek öğrenciler gerektiğinde 

anında pekiştirilebilir, c) gecikerek verilen sözlü ödüllerde, kullanılan sözcüklerin 

öğrencinin yaptıklanyla ilişkilendirilmesine özen gösterilmelidir. 

3) Öğrenilmiş pekiştireçler yeğlenmelidir. Pekiştireçlerin anında verilmesi ilkesi, 

öğrenilmiş ve öğrenilmemiş her tür pekiştireç için geçerlidir. Öğretmenler, öğretimde 

çoğunlukla öğrenilmiş pekiştireçlere yer verir ve bunları öğrenilmemiş pekiştireçlerle 

desteklerlet: ·· "Tamam", "çok iyiydi", "bunu beğendim" gibi pekiştireçleıin tercih 

edilmesinin nedeni öğretimi engellememesi ve anında verilme kolaylığıdır. Eğer şeker ya 

da yiyecek pekiştireç olarak veıilecek olursa, ağızda yiyecek varken, soruları yanıtlamak 

olanaksızlaşır. Davranış engellenir. Eğer pekiştireç oyun etkinliği olacak olursa, bu da 

sürmekte olan öğretimi engelleyebilir. Öğretimin içine, öğretimi engellemeyen ya da 

öğretirole aynı anda gerçekleşmeyen pekiştireçleri yerleştirmek önemlidir. Böylece, bir 



süre sonra öğrencinin ogrenme becerilerinden aldığı haz da pekiştireç özelliği 

gösterebilmelidir. Sonuçta, öğrenci davranışlarını kendi kendine kontrol etme stratejilerini 

de kazanabilecektir. 

4) Öğretmen, öğrencilerin göstermiş olduğu ileriemelere duyarlı olmalı ve 

öğrencideki ilerlemeleri mutlaka pekiştireçler izlemelidir. 1 Öğrenciler daha iyi 

davrandıklannda onların bu davranışianna dikkat edilerek ve yakalayarak ilerlemeleri 

pekiştirilmelidir. 

Kırcaali-İftar ve Tekin (1996), etkili pekiştireç kullanımında dikkat edilmesi 

gereken özellikleri yedi maddede derlemiştir; 

1. Kullanılan pekiştireç, kolayca doyuma yol açmayacak özellikte olmalıdır. 

2. Pekiştireç, etkili bir pekiştirme tarifesine bağlı olarak sunulmalıdır. J 

3. Pekiştireç bireyin özellikleriyle (örneğin, ilgi alanları, kişilik özellikleıi, 

gelişim düzeyi) uyuşmalıdır. 

4. Pekiştireç uygulamacı tarafından kolay ulaşılır ve kolay uygulanır olmalıdır. 

5. Pekiştirecin niteliği ve niceliği, izlediği davranışın önemine uygun olmalıdır. 

6. Tekdüzeliği önlemek amacıyla, pekiştireçler çeşitlendirilmelidir. 

7. Pekiştirilecek davranışın gerçekleşmesine zemin hazırlamak için ön uyaranlar 

kullanılmalıdır. 

Uyaran Kontrolü 

Uyaran kontrolü, davranışın, belli uyaranların varlığında ortaya çıkmasının 

sağlanması sürecini içermektedir. Öğretim ortamlannda uyaran kontrolü, edimsel 

davranışlan öğrenme modeliyle açıklanmaktadır. 

Edimsel davranışlan öğrenme modeli U-T-U şeklindedir. Bu modelde "U" 

davranış öncesi uyaranları/olaylan, "T" tepkiyi/davranışı, "T" den sonra gelen "U" da 

davranışı izleyen uyaranlan/olayları, sonuçlan belirtmektedir. Davranışın sonuçları, nötr, 

ceza ve pekiştiıici uyaran görevini gönnektedir (Özyürek, 1996). 

"T"den önce gelen uyaranın yalnızca belli bir tüıüne ayırdedici uyaran 

denilmektedir. "T"nin oıtaya çıkması çoğu zaman "T"den önce gelen "U"nun ortaya çıkma 

sıklığına bağlıdır. Eğer "U"nun varlığında ortaya çıkan "T" yeterince uzun süreyle 

pekiştiıilirse bir süre sonra "T"den önce gelen "U" ayırdedici uyaran özelliği kazanır. 

Ayırdedici uyaran ne zaman ne yapılacağını belirtmekte, edimsel davranışın olası 

pekiştireçle sonuçlanmasına ya da cezanın oıtaya çıkmasının engellenmesine ortam, 

zemin hazırlamaktadır (Özyürek, 1996). Günlük davranışların, pek çoğu ayırdedici 



13 

uyaraniann kontrolünde oluşmasına rağmen bu açıkça fark edilmeyebilmektedir. Örneğin, 

havanın durumu, bulunulan ortamlar, araç-gereçler, günün belli bir zamanı gibi doğal 

ipuçları ayırdedici uyaran kapsamında ele alınabilmektedir (Snell, 1983b). 

Öğretimde, davranışlan bir ayırdedici uyaranın kontrolüne sokmak ıçın 

davranışın, bu uyarıcının bulunduğu hallerde ortaya çıkmasını pekiştirmek, bulunmadığı 

hallerde ise pekiştirmemek gerekmektedir (Reynolds, 1977). Buna göre, öğretim 

ortamlarında, ayırdedici uyaranlar ayrımlı pekiştirmeyle oluşabilmektedir. Öğretimde, 

belli uyaranın varlığında bazı tepkiler pekiştirilirken, diğerlerinin pekiştirilmemesi, 

pekiştirilen uyaranın daha sonra ayırdedici uyaran işlevini görmesini sağlamaktadır 

(Özyürek, 1996). Bu anlamda öğretim ortamlarında kullanılan sözel yönergeler ve 

öğretimsel ipuçları ayırdedici uyaran olarak sıklıkla kullanılmaktadır. 

Ayırdedici uyaran özelliği gösteren sözel yönergeler şu özelliklere sahip olmalıdır 

(Snell, ı 983b ). 

ı. Öğrencinin kolaylıkla anlayacağı terimler olmalıdır. 

2. Soru şeklinde değil, komutlar şeklinde ifade edilmelidir. 

3. Sadece öğrenci dikkat ettiğinde verilmelidir. 

4. Üst üste tekrar etmek yerine sadece çalışmanın başlangıcında verilmelidir. 

5. Öğretim amaçlannda belirlenen durumları yansıtmalıdır. 

6. Öğrencinin davranışı hangi araçlarla gerçekleştireceğini de beliıtecek nitelikte 

olmalıdır. 

7. Gerçek ortamlar ve araçların varlığında doğal ipuçları olarak sunulmalıdır. 

Beceıi öğretiminde amaç öğrencinin davranış ya da beceıileri ayırdedici 

uyaranlada bağımsız olarak yerine getirmesini sağlamaktır. Beceri öğretiminde, becerinin 

gerçekleştiıileceği ortamların ya da araç-gereçlerin (ayırdedici uyaranlann) varlığında 

beceriyi bağımsız yapabilmesini sağlayabilmek için ipuçlarından yararlanılır (V arol, 

1996a). 

İpucu, belli bir uyaranın (ayırdedici uyaran) varlığında öğrenciye ne ve nasıl 

yapılacağının hatıriatılmasıdır (Öz yürek, ı 996). Öğretİrnde genellikle; sözel ipuçları 

(yapacağı davranışı söyleme, açıklama yapma), model olma, fiziksel ipucu/yardım 

(yönlendirme, kısmi yardım, tam yardım) gibi ipuçları kullanılmaktadır (Snell, ı983b). 

Sözel ipuçları, öğretmenin, öğrenciden yapmasını istediği davranışı, sözel olarak 

ifade etmesidir (CaıT, ve diğerleri, ı992; Swanson ve diğerleri, ı984). Sözel öğretiıne 

dayalı beceıi öğretiminde öğrenciye yapacağı beceri basamağındaki davranışı söyleme, 
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daha ayrıntılı açıklama yapma gibi değişik biçimlerde kullanılabilmektedir (Cuvo ve 

Davis, 1980). 

Model olma, bir davranışibecerinin öğrenciye kazandıniması sırasında, o 

davranış/beceriyi kazandıran kişi tarafından (öğretmen, anne-baba ya da bunlar 

tarafından model gösterilen bir arkadaş/nesne) becerinin tümünün ya da bir bölümünün 

nasıl yapılacağının öğrenciye gösterilmesidir (Snell, 1983b). Model olma tekniğinde, bir 

yandan öğrenciye davranışın nasıl yapıldığı gösterilirken aynı zamanda ne yapıldığı 

söylenir. Öğretim sırasında model olmayla birlikte, bu şekilde beceriye ilişkin sözel 

ipuçlannın kullanılması becerinin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilmektedir. Bir çok 

öğretmen sözel ipuçlan yeterli olmadığında model olurken aynı zamanda ne yapıldığını 

ifade eder. Daha sonra öğrencinin bu davranışı taklit etmesini ister (Albeıto ve Troutman, 

1990). 

Fiziksel yardım, öğrencinin bir beceıi basamağındaki davranışı gerçekleştirmesini 

sağlamak amacıyla elle yapılan yardımdır (Alberto ve Troutman, 1990). Fiziksel yardım: 

öğrencinin gereksinimine göre yönlendirme, kısmi yardım ve tam yardım ya da tam 

yardım, kısmi yardım ve yönlendirme şeklinde bir sırayla üç aşamalı 

kullanılabilmektedir (Snell, 1983b ). 

Bunun yanında, Cuvo vd. (1978) ipuçlanna açık olmayan ipuçları adıyla onaylama 

ve harekete geçirme/cesaretlendiıme gibi ipuçlarını eklemektediı·. Onaylama, beceri 

hasarnağını yeıine getirmeye başlamış ancak tamamlamamış öğrenciye "evet" diyerek 

doğru yolda olduğunu hissettirmektir. Bu aşamada onaylama işe yararnazsa "sonra, 

devam et" diyerek öğrencinin beceri hasarnağını tamamlaması ya da bir sonraki hasarnağa 

geçişi için harekete geçirici sözlerle hatırlatma yapılır. B u tür hatırlatıcı ipuçlan sadece 

gerekli olduğunda kullanılır. Ancak, öğrenci tepkide bulunduktan sonra yaptıklarını 

onaylama ve harekete geçmesini cesaretlendirme daha çok öğrencinin doğru tepkide 

bulunma olasılığının aıtınlması, başka bir deyişle olumlu dönüt olarak düşünülebilir. 

İpucu kullanımının iki önemli ilkesi vardır. İlki öğrenciye bir ipucu veımeden 

önce, davranışın yapılmasını sağlayacak uyaran (ayırdedici uyaran) oıtamda 

bulunmalıdır (Varol, 1996a). Örneğin, öğretmen öğrenciye "makası tut" demeden önce, 

makası ve kağıdı öğrencinin önüne koymalıdır. Böylece öğrenci, öğretmenin "makası tut" 

demesine bağlı olmadan makası tutmayı öğrenecektiı·. İkinci olarak, ipuçları mümkün 

olduğu kadar kısa sürede ortamdan çekilmelidir (Özyürek, 1996). Böylelikle, öğrenciye bir 

beceriyle ilgili verilen ipuçları geıi çekilirken, öğrencinin becerinin gerçekleştirileceği 

ortamların ya da araç gereçleıin varlığında beceriyi bağımsız olarak gerçekleştirmesi 
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sağlanmış olur (Varol, 1996a). 

Öğretİrnde benimsenen yaklaşıma göre, ipuçlarının en hafiften en şiddetliye doğıu 

verilmesi, en şiddetliden en hafife doğru verilmesi ve bunlann değişik biçimlerinden 

oluşan ipucu sistemleri kullanılabilmektedir. Öğretİrnde kullanılacak ipucu sisteminin 

seçimi ise, öğretilen beceriye ve öğrenene bağlı olarak yapılabilmektedir (Browder ve 

Snell, 1983). 

Zihin engellileıin eğitiminde farklı ipucu sistemlerinin kullanımına ve bu ipucu 

sistemlerinin etkililiğine yönelik bir çok araştırmaya rastlanılmaktadır. Bazı 

araştırmalarda en şiddetliden en hafife ipucu sistemleri (Vuran, 1989; Özen, 1995; Reese 

ve Snell, 1991; Gıiffeı1, Wollery ve Schuster, 1992) bazı araştırmalarda ise en hafiften en 

şiddetliye ipucu sistemleri (Sucuoğlu ve Kuloğlu, 1992; Johnson ve Cuvo, 1981; Snell, 

1983; Datlow ve Becker, 1985) kullanılmıştır. Araştııma bulguları öğrencinin ve 

becerinin özelliği dikkate alınarak, öğretİrnde kullanılan ipucu sistemine doğıu karar 

veıildiğinde, tüm ipucu sistemlerinin etkili sonuçlar verdiğini göstermektedir (Snell, 

1983). 

En hafiften en şiddetliye doğıu ipuçlannın veıildiği bir öğretim uygulamasında, 

ana yönerge verilerek öğretim başlatılır. Öğrenci beceri basamaklarını yeıine getiıiyorsa 

davranışlan onaylanarak ve ödüllendiıilerek beceriyi tamamlaması beklenir. Eğer öğrenci 

becerinin başlangıcında hiçbir davranışta bulunmazsa öncelikle başlangıç yapabilmesi 

için harekete geçirici sözler söylenir. Başlangıç yapar fakat yanlış bir tepkide bulunursa 

bu duıumda ipucu vererek müdahale edilir. Eğer öğrenci verilen yönerge üzeıine ilk beceri 

basamağını doğıu olarak yerine getirirse ödüllendirilir ve bir sonraki beceri basamağını 

yeıine getiımesi beklenir. Eğer öğrenci ilk beceri basamağını doğıu biı· biçimde yeıine 

getirebilir, ancak sonraki herhangi bir beceri basamağında duraklarsa, harekete geçiıici 

sözler söylenir, hatalı bir davranışta bulunursa ipuçları verilir. 

Öğretim süreci boyunca sistematik olarak veıilen ipuçlan yine sistematik olarak, 

yavaş yavaş geıi çekilir ve öğrencinin beceriyi bağımsız olarak gerçekleştinnesi, doğal 

ortamıara aktaıması sağlanabilir (Heward, 1996). 

Öğretİrnde ipuçlarının veıilmesi ve geri çekilmesi süreçlerinde, öğı·encinin hatalı 

yaptığı davranışı hemen düzeltmek, öğretimde, genellikle olumlu sonuçlar veımektedir. 

Eğer öğrenci beceıiyi edinim aşamasındaysa, öğretmen büyük ihtimalle hataları önleyecek 

şekilde ipuçları verir, ancak hatalar halen sürerse bu hataları önlemede üç yol 

önerilmektedir (Snell, 1983b). Hataları önlemenin ilk yolu, öğı·enciye ne yapacağını 

anında, tekrar söylemektir. Böylece öğrenciye doğıu davranışı yapması için bir fırsat 
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daha vermektir. İkinci yolu, öğrenciye hangi davranışı yapacağını tekrar etmeden ve 

hissettirmeden hemen müdahale ederek gerektiği kadar (en az) yardım sağlamaktır. 

Üçüncü yolu ise, öğrencinin elinin üzerinden tutarak davranışı birlikte yapmak, aynı 

zamanda yapılanı söylemektir (sözel ipucu+fiziksel yardım) (Snell, 1983b). 

Hata önlemedeki bu süreçler farklı biçimlerde kullanılabilmektedir. Öğrenci 

becerinin tamamını ya da büyük bir çoğunluğunu öğrendiğinde benzer süreçlerin farklı 

kullanımları y la hatalar düzeltilmelidir. 

Örneğin, en hafif ipucundan en şiddetli ipucuna doğru ipuçlarının kullanıldığı bir 

öğretim sürecinde ipuçlannı azaltına ve hatalan düzeltme süreci şöyledir. ipuçlarının 

kullanım sırası, sözel ipucu, model olma ve fiziksel yardım şeklindedir. İpucu venneden 

art arda üç oturumdaki doğru davranıştan sonra öğrencinin devam etmesine izin verilir, 

hata düzeltilmiştir. Art arda üç otuııımda sözel ipucu ya da model olma ile davranışı 

yerine getiımişse daha fazla ipucu verilmez, gerekirse hatalar düzeltilir. Aıt arda döıt gün 

(her gün en az beş çalışma) davranışı fiziksel yardımla yerine getirmişse öğrencinin 

yaptığı hatalar bir kenara yazılır. Daha sonra bu basamaklar tekrar analiz edilerek daha 

küçük basarnaklara ayrılır. Öğrencinin yaptığı hatalar düzeltilirken, "hayır, bu senin 

yaptığın gibi olmaz" denerek başka hiç birşey söylenmeden öğrencinin elinin üzeıinden 

tutulur ve o beceri yaptırılır. Bu basamak kayıt formuna "düzeltildi" şeklinde kaydeqilir. 

Bu sırada öğrenciye bakılmaz, konuşulmaz ve diğer beceıi basamağına geçilir (Snell, 

1983b). 

Öğrenci becerinin tamamını ya da bir çoğunu akıcı ve kalıcı olarak öğrendiğinde, 

beceriyi daha iyi yeıine getireceği için hataların sayısı azalacaktır. Ancak, yapılan hatalar 

öğrencinin ne yapacağını bilememesinden çok dikkat etmemesi veya dalgınlığı sonucu 

olabilir. Bu durumlarda şu süreçler önem kazanır (Snell, 1983b). 

1. Hata ya da yanlış yapan öğrenciye öncelikle bunu kendi kendisinin d üzeltmesi 

için 10-15 saniyelik bir süre verilir. Bazı yanlışlar durdurulamazsa ipuçları verilir. Eğer 

bir düzeltme tekniği yeterli gelmezsediğer düzeltme süreçleıinden biri denenebilir. 

2. Q~renci yanlış yaptığında yaniışı hafif bir uyarı izieyebilir (Hayır, doğru değil) 

ve öğrencinin davranışı tekrar denemesi istenebilir. Eğer ikinci kez üst üste hatalar sürerse 

bazı yardımlarda bulunulmalıdır. 

3. En hafif ipucu "şimdi ne yapacağız" denir (harekete geçinne) veya öğrencinin en 

son yeıine getirdiği davranış sözel olarak söylenir ve hemen ardından "şimdi ne 

yapacağız" denerek hatayı anında düzeltme uygulaması yapılır. Eğer öğrenci beceri 
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hasarnağını tamamlamadan önce durursa, öğretmen yaptığını kabullenebilir ya da ısrar 

edebilir (çok doğru, haydi devam et). 

4. Hafif bir biçimde ve hoşnut olunmadığını belirten bir tavırla karşı çıkılır (hayır 

olmaz) öğrenci yapacağı davranışı ifade ediyor fakat yapamıyorsa pekiştireçten alıkonur 

ve bu basamak fiziksel yardımda bulunularak öğrenciye yaptınlır. Bu süreci, pekiştireçler 

ya da öğrenciye sağlanan yeni fırsatlar izlemelidir. Bazı yanlışlar dört denemeden 

ikisinde halen devam ederse, öğretmen öğretim süreçlerini gözden geçirmelidir. 

Genelierne ve Kalıcılık 

Genelierne ve kalıcılık, ogrencının öğrendiklerini farklı zaman ve ortamiara 

uyarlamasıdır. Zihin engelliler sıklıkla, öğrendikleri yeni becerileri bir durumdan diğer 

durumlara genellernede ve öğrendiklerini amınsamada güçlük çekmektedirler. Heward 

( 1 996), yeni bilgi ve becerilerio genelleurnesi ve kalıcılığının sağlanması sorununun 

üstesinden gelmeye yönelik dört sn·ateji önermektedir. 

1. Pekiştireç kullanımının doğal ortamlarda da sürdürülmesi: Öğı·encinin edindiği 

becerilerin genelleurnesi ve kalıcılığının aıttırılmasında en temel öge, öğrencinin doğal 

ortamlarda da pekiştirilmesidir. Öğrencinin doğal ortamlarda pekiştiıilmesi için: a) 

Öğrencinin gerçekleştirdiği her beceri basamağı doğal oıtamındaki bireyler tarafından 

pekiştiıilmelidir. b) Yeni becerilerio yeterince kalıcı ve akıcı duruma gelmesi için, 

öğrencinin doğal çevresinde pekiştireçler üretilmelidir. 

2. Öğretilecek becerilerio seçimi: Öğretimsel amaçlar, doğal çevrede bulunan 

uyaranlan ve öğrencinin gereksinimlerini temsil edecek şekilde ve öğrencinin okulda 

öğrendikleriyle tutarlı bir şekilde sistematik olarak seçilmelidir. Bu seçimde çocuğun 

becerileri yerine getirebildiği durumlar kadar, yerine getiremediği durumlar da gözönüne 

alınmalıdır. 

3. Oıtak uyaranların kullanımı: Öğretim oıtamlarında ve genelierne ortamlarında 

ortak uyaranlar seçilmesine önem veıilmelidir. Öğretim ortamları, mümkün olduğu kadar 

genelierne ortamlannın tipik özelliklerini yansıtmalıdır. Öğretim ortamlannda kullanılan 

uyaranlar, genelierne ortamlaı·ına taşınabilmelidir. 

4. Keİ1dini yönetme becerilerinin kazandınlması: Öğrencinin yeni öğrendiği bilgi 

ve becerileıin değişik oıtamlara genellenmesi ve kalıcılığının sağlanması için kendi 

kendini yönetme stratejileıi öğretilmelidir. 
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Zihin Engeliiierin Eğitiminde Aile Katılımı 

Tüm bireylerin eğitiminde olduğu gibi, zihin engellilerin eğitiminde de aileler 

önemli olmaktadır. Çünkü, çocukla çoğu zaman birlikte olan, ondan sorumlu olan ailedir. 

Yıllar önce aileler, çocuklannın sadece fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini 

karşılayan ve onların bakımı ile ilgilenen kişiler olarak görülmekteydi (Schulz, 1987). Bu 

durum, uzun yıllar ailelerin eğitim sürecinin dışında bırakılmasına, çocuklannın 

eğitiminde sadece bilgi alıcı ve veıici bireyler olmalarına neden oldu (Fox ve Binder, 

1990; Sucuoğlu, vd., 1994). Ancak 1960'lı yıllarda, ailelerin baskı grupları oluşturarak 

çocuklarına eğitim olanaklan sağlamaya yönelik girişimlerde bulunması (Schulz, 1987) 

ve aile katılımına ilişkin çalışmalann yaygınlaşması, uzmanların ailelere yönelik tutum 

ve beklentilerinde önemli değişiklikler oluşmasına yol açtı (Bazyk, 1989; Kroth ve Edge, 

1997; Winton, 1986). Bu değişiklikler, aileleıin çocuklannın eğitimine aktif 

katılımlannın sağlanmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesine ve bu konuda yasal 

düzenlemelere gidilmesine katkı sağladı. Böylece ailelere çocuklannın eğitimi için 

planlayıcı, işbirlikçi, destekçi ve öğretici olma süreçleıinde yeni umutlar yaratıldı (Bazyk, 

1989). 

Son yıllarda ailenin eğitime aktif katılımına yönelik yapılan araştırmalar, aile 

katılımının, aileye, çocuğa ve eğitim sürecine olumlu katkılar getirdiğini gösteımektedir. 

Nitekim, ailelerin çocuklarına; sosyal kabul, fiziksel beceriler, özbakım becerileri, evi 

koruma, okuldan eve gelme, telefonu kullanma, yiyecek-içecek hazırlama, zamanını 

yararlı kullanma, tehlikelere karşı önlem alma, ilkyardım becerileri, kardeşlerle geçinme, 

yalnızlık ve korku ile baş etme, komşularının güvenliğini sağlama, toplumsal kaynakları 

tanıma ve kullanma gibi birçok bağımsız yaşam becerisini kazandıımada yardımcı 

olabileceği belirtilmektedir (Coleman ve Apts, 1991). 

Bu tür becerileıin birçoğu, zaman ve mekan sınırlılığınedeniyle okul ortamlannda 

çok fazla gerçekleştirilememektedir. Örneğin, bir çocuk günün yaklaşık % 20'sinde okul 

ortamının etkisi altındayken, % 80'i ev (anne/baba, kardeşler, akrabalar, aile dostları), 

komşular ve toplum etkisi altındadır (Turnbull, ı 983). Bu nedenle ailelere, eğitim 

sağlanarak, __ çocuklarıyla birlikte olduğu uzun zaman dilimini en iyi şekilde 

değerlendirmelerine yardımcı olunmalıdır (Glen, ı 996). 

Zihin engeliiierin ailelerinin eğitilmesi; anne babaların çocuklarını herkesten daha 

iyi tanıması ve çocuğu ile daha fazla etkileşim içinde olması, birebir eğitim eksikliğini 

gidermesi, öğretim ve diğer hizmetlerin masraflarını azaltınası ve doğrudan eğitim 

götürülemeyen çocukların eğitimini üstlenmeleri açılarından önemlidir (Fox ve Binder, 
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1990). Bunların yanında, ailelerin, çocuğunun okulda öğrendiği becerileti evde 

sürdürmesi, pekiştİrmesi ve en önemlisi çocuklarının gelişimlerine yardımcı olmaktan 

duyduklan hoşnutluk, aile eğitiminin önemini daha da arttırmakta, çeşitli aile eğitimi 

programlarının geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliğini desteklemektedir (Tumbull, 

1983). 

, Aile Eğitimi Programları 

Sistematik ve kavramsal temelli bir süreç olan aile eğitiminin amacı, aileleri, 

anne-babalığın değişik yönleriyle ilgili bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve beceıi sahibi 

yapmaktır (Schulz, 1987). Bu genel amaç doğrultusunda, ailelerin ve çocuğun 

gereksinimleıine uygun hizmetlerin geliştirilmesine yönelik aile eğitimi programları 

düzenlenınektedir (Kroth ve Edge, 1997; Schulz, 1987; Tumbull, 1983). Yaygın olarak, 

anne-babayı anne-baba olarak eğitmeyi, anne-babayı çocuğuna öğretici olarak 

yetiştirmeyi ve anne-babayı gönüllüler olarak eğitmeyi amaçlayan programlardan 

sözedilmektedir (Tumbull, 1983; Schulz, 1987). 

Anne-babayı anne-babalık rolleri açısından eğitmeyi amaçlayan programlarda, 

anne-babaların çocuklannın engeline uyum süreci, çocuğun sosyalleşmesi, kardeşlerle 

ilişkileri, vasilik ve yasal işlemlerle ilgili bilgi, destek ve kaynak sağlanmaktadır. 

Anne-babayı çocuğuna öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan programlarda, 

anne-babalara, çocuk yetiştirme yaklaşımları, çocuğunun dil gelişimine, sosyal ve 

duygusal gelişimine katkıda bulunma, çocuğuna çeşitli davranış ve bağımsız yaşam 

becerilerini kazandırma/öğretmeleıine ilişkin yeterlikler kazandırılmaktadır. 

Anne-babayı gönüllüler olarak eğitmeyi amaçlayan programlarda, anne-babalar 

yasal savunuculuk, çocuğunun eğitimiyle ilgili uzman, toplumsal kuruluşlar ve ekonomik 

kaynaklar bulma konulannda gönüllü bireyler olarak eğitilmektedir. 

Öğretici Olarak Anne-Babalar 

Bir göıüşe göre anne-babalar, çocuklannın ilk ve daimi öğretmenleridir. Çocuklar 

pek çok beceıiyi onların yardımıyla ve onları gözleyerek öğrenmiştir (Heward, 1996; 

Makuau ve--Manos, 1 989). Ancak, birçok çalışma, normal çocukların kendiliğinden ya da 

çok az bir yardımla öğrendikleri beceıileri zihin engellilerin, sistematik bir yardım ya da 

öğretim olmadan öğrenemedikleıini göstermektedir (Heward, 1996). Bu durum, 

anne-babaların çocuklarına bazı beceıileri öğretmede öğretici olarak yetiştirilmeleri 

gereğini oıtaya çıkaımaktadır (Glen, 1996). 
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Anne-babaların öğretici olarak yetiştirilmesi, çocuklannın eğitim sürecine aktif 

olarak katılmalan anlamına gelmektedir. Anne-babaların öğretici olarak yetiştirildiği aile 

eğitimi programlarında, genel olarak erken müdahale, davranış yönetimi ve bağımsız 

yaşam becerilerinin öğretimi alanlarında öğretim becerileri kazandınlmaktadır. 

Bu programlarda anne-habalara kazandınlan bilgi ve beceıiler, özel eğitimde 

çalışan öğretmenierin genel yeterlikleıiyle önemli ölçüde benzerlik göstermektedir 

(Heward, 1996). Bu nedenle, eğitim programlannın iyi yapılandırılması ve organize 

edilmesi gerekmektedir. 

Anne-babaların engelli çocuklarına öğretici olmalarını cesaretlendirecek pek çok 

neden vardır. Bu nedenlerden bazıları şunlardır: a) anne-babalar güçlü birer pekiştinne 

aracıdır, b) çocuklannı diğer insanlardan daha iyi tanırlar ve çocuklanna uzmanlardan 

daha fazla zaman ayırabilirler, c) okulda öğrenilen becerllerin evde anne-babalar 

tarafından geliştirilmesi öğrenilenlerin etkililiğini arttınr, d) anne-babalar çocuklarının 

gelişimine katkıda bulunduklarından dolayı haz ve mutluluk duyarlar (Tumbull, ı 983). 

Tüm bunlara rağmen, anne-babanın öğreticilik rolünü üstlenip üstlenmeyeceğine 

ilişkin bazı tereddütler vardır. Bu tereddütlerin önemli bir bölümü, aileye etkin 

danışmanlık ve yardım hizmetleıinin sağlanabilmesi koşuluyla ilgilidir (Heward, ı996). 

Bu konuda yapılan birçok araştırma (Baker, 1980; Baker ve McCun·y, ı984; Baker 

ve Brihtman, ı984; Bazyk, ı989; Bergan, Neumann ve Karp, ı983; Comer ve Haynes, 

1991; Cooper, Wecker, Sasso, Reimers ve Donn, 1990; Fox ve Binder, 1990; Hornby ve 

Singh, ı984; Knapp ve Deluty, ı989; Love, Matson ve West, ı990; Makuau ve Manos, 

1989; Powers, Singer, Stevens ve Sowers, ı992; Rosenberg ve Robinson, ı985; Winton, 

1986; Ysseldyke ve Christenson, ı993-1994) anne-babaların çocuklarına öğretici olarak 

yetiştirildiklerinde, çocuklanna uygun davranışlar kazandırabildiklerini, birçok bağımsız 

yaşam becerisini öğretebildiklerini göstermektedir. 

Anne-babaların çocuklarına öğretici olmalarına ilişkin üç yaklaşım vardır. Bunlar: 

ev öğretimi, grup öğretimi ve sınıfta yardımcılıktır (Tumbull, ı 983). 

Ev Öğretimi·· 

Ev öğretimi, anne-babalara kendi evlerinde, çocuklarına beceri öğretimine ilişkin 

yeterlikler kazandırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Ev öğretimi yaklaşımı, 

anne-babalan çocuklarının ilk ve daimi öğretmenleri olarak görür (Schulz, ı 987). Bu 

nedenle ağırlıklı olarak evi verimli bir öğretim oıtamı haline dönüştürmeye yönelik, 

birebir çalışma yapma olanağı veren etkinliklere yer verir. 
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Bu yaklaşım, gün boyunca çocuklarıyla ilgilenmek durumunda olan, okul öncesi 

çağdaki engelli çocukların anne-babalarıyla yaygın olarak kullanılmakla birlikte 

(Turnbull, 1983) daha ileriki yaşlarda okula giden çocuklar ve onların anne-babalarına 

eğitim vermek amacıyla da kullanılabilmektedir (Schulz, 1987). 

Bu yaklaşımda uzman, belli bir programa göre ev ziyaretleri yaparak hem 

anne-baba hem de çocukla çalışır. Bu çalışmalarda, anne-babalar bilgilendirilirken aynı 

zamanda aile-çocuk etkileşimi gözlenebilmektedir (Turnbull, 1983). 

Özellikle okul öncesi çocukların anne-babalarına öğretme beceıileri kazandıımaya 

yönelik ev öğretimi yaklaşırnma ve ev öğretimi programiarına ilişkin birçok uygulamalı 

araşturuaya rastlanılmaktadır. "Poıtage" projesi (White ve Comeron, 1987), Parent Action 

in Childhood Education Projesi (PACE), "Precise Early Education for Children with 

Handicaps" projesi (PEECH) (Shea ve Bauer, 1985; Schulz, 1987), "Küçük Adımlar 

Dizisi" (Pieterse ve Treloar, 1989) bunlara örnek olarak verilebilir. 

Bunlardan, okul öncesi çocukların anne-babalarına yönelik yaygın olarak verilen 

örneklerden biri Portage Projesi'dir. Portage projesinde, tüm öğretim çalışmalan evde 

yaptıı·ılır. Her aileye bir ev öğretmeni atanıı·. Bu öğretmen aileye, özel amaçları, öğretim 

yöntemleıini, davranış yönetimi ilkeieıini tanıtır. Ev öğretmeni, aileyi haftada bir kez 

yanın veya bir saat ziyaret eder. Her bir ziyareti süresince, dil, özbakım, bilişsel, moto): ve 

sosyal beceıiler için öğretim planlanır. Uygulamada, her hafta bir sonraki ev ziyareti için 

üç hedef davranış belirlenir. Öğretim öncesi verileri ev öğretmeni tarafından kaydedilir. 

Ev öğretmeninin uyguladığı öğretim teknikleri, aile bireyleri ve çocukla çalışan aile bireyi 

tarafından gözlenir. Daha sonra, ailelere yazılı yönergeler verilir. Aileler, yazılı 

yönergeler doğrultusunda hafta boyunca, öğretim çalışmalarını sürdürür. Çocuk, amaçlan 

gerçekleştirdiğinde ev öğretmeni, öğretim sonrası verileıi kaydeder (Shaı·er ve Sharer, 

1972). 

Bunun yanında, daha ileriki yaşlaı·daki çocuklaı·ın anne-babalaıına yönelik benzer 

süreçlerin kullanıldığı ev öğretimi çalışmalannın (Schulz, 1987; Baker, 1980; Carpenter, 

1994; Epstein ve diğerleri., 1990; Powers, vd., 1992; Vuran, 1997) yapıldığı 

gözlenmektedir. 

Vuran (1997), annelere çocuklaıının uygun davranışlaıını ödülendirme ve uygun 

olmayan davranışlaı1nı eleştirmeme beceıilerinin kazandırılmasında bilgilendirme dönüt 

veıme, dönüt verme ile ödüllerin birlikte kullanılması süreçlerinin annelerin ödül 

kullanma ve eleştirme sıklığında, çocukların ise uygun olan ve olmayan davranışlaıında 

ne düzeyde değişikliğe yol açtığını belirlemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, üç anne ve 
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zihin engelli çocuklanyla çalışılnnştır. Araştırmada, tek denekli araştırma 

yöntemleıinden Değişen Koşullar Deseni kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 

bilgilendirme dönüt verme, dönüt verme ile ödüllerin birlikte kullanıldığı annenin eğitimi 

süresince, annelerin hedef davranışlanndaki değişiklikler giderek amaca yaklaşnnştır. 

Benzer değişiklikler çocukların belirlenen hedef davranışlannda da görülmüştür. 

Powers, Singer, Stevens ve Sowers (1992), anneleıin davranışsal anne-baba eğitimi 

sonucunda öğrendikleri teknikleri, ev ve market, mağaza ve kiliseyi kapsayan toplumsal 

ortamlarda genelleştirilmesini araştırnnşlardır. Üç anne ve çocuklarıyla yapılan 

çalışmada anneler, çocukta davranış yönetimi tekniklerini ve etkinlik planlama 

teknikleıini öğrenmişlerdir. Anneler bu tekniklerin uygulanmasını kendilerine verilen 

yazılı materyalleri evde okuyarak tekrar etmişlerdir. Annelerden ikisi öğrendikleri 

teknikleıi genelleme ortamlarında kullanabilmişlerdir. Araştırma sonucunda, annelerin 

öğrendikleri teknikleri ev ortamına ve toplumsal ortamıara genelleyebildikleıi ve 

genelleme ortamlarında davranışsal teknikleri kullanabildikleıi belirlenmiştir. 

Sucuoğlu ve Kuloğlu (1992), otistik çocuklara bağımsız yaşam becerileri 

kazandırılması konulu araştırmasını iki aşamalı olarak planlamışlardır. Biıinci aşamada 

13 yaşındaki üç otistik çocuğa okul ortamında çeşitli bağımsız yaşam beceıileri, 

davranış değiştiıme teknikleri uygulanarak öğretilmiş; ikinci aşamada ise annelerin 

eğitime katılmaları ile bu beceriletin ev ortamıanna genelleştirilmesi sağlannnştır. Bu 

bölümde anneler eğitime aktif olarak katılmış, çocuklarının kazandıkları beceıileri ev 

ortamına genellernede eğitimci rolü almışlardır. Araştırma sonucunda çocukların okulda 

öğrendikleri becerileri ev ortamında genelieyebildikleri ve anneleıin eğitimci rolünü 

başardıkları görülmüştür. 

Evde uygulanmak üzere düzenlenen aile eğitimi programhmnın avantajları 

şunlardır (Schulz, 1987). 

1. Öğrenme çocuğun doğal çevresinde oluşur. Anne-baba becerileıi çocuğuna 

doğal ortamında öğrettiğinden, öğrenilenlerin doğal ortamıara aktanını ve genellenmesi 

sorun olmaz. 

2. Ev öğretiminin başarısı tamamen anne-babaların katılımına bağlıdır. Uzman 

tarafından haftada birkaç saat çocuğa uygulanan öğretim, çocuğun becerileri öğrenmesi 

için yeterli değildiı·. Bu nedenle, ev ziyaretleri arasındaki sürede anne-babaların, öğretim 

çalışmalarını evde sürdürmeleri istenmektedir. Ev öğretimi ancak bu şekilde 

uygulandığında anne-babaların etkin katılımı sağlanacaktır. Dolayısıyla anne-babaların 

eğitilmesi, programa bir katkı değit programın en temel ögesidir. 
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3. Uzman ve anne-babalar, çocuğun davranışlarını doğal oıtamlarında oluş 

şekliyle gözleme şansına sahiptirler. Kendi doğal ortamı içindeki çocuk için, neyin, nasıl 

öğretilmesi gerektiğine anne babalar karar vereceğinden programa anne babaların yaşam 

biçimindeki ve değer yargılarındaki farklılıklar yansıyacaktır. 

4. Eğer beceriler, çocuğun ev ortamında, doğal pekiştireç olan anne-babalar 

tarafından öğretilirse, bu becerilerin diğer ortamiara genellenmesi ve kalıcılığının 

sağlanması kolay laşacaktır. 

5. Annenin, babanın, kardeşlerin ve diğer aile üyeleıinin katılımı, gerçekçi ve 

ulaşılabilir bir hedef olacaktır. Öğretim evde olduğundan, tüm aile bireyleıinin öğretim 

sürecine katılma şansı daha fazla olacaktır. 

6. Ev ortamında çocuğun tüm davranışianna ulaşılabilir. Örneğin, evde 

görülebilen "öfke", "anne-babayla birlikte yatma" gibi uygun olmayan davranışların çoğu 

sınıf içinde değiştirilemez. Ancak, evde öğretim yoluyla değiştirilebilir. 

7. Uzman, hem anne-baba hem de çocukla birebir çalıştığı için, öğretim programı, 

kolaylıkla bireyselleştiıilebilmektedir. 

Ev öğretimi programlarının düzenlenmesinde, ailenin çocuğun eğitimine ne ölçüde 

katılacağının belirlenmesi önemli olmaktadır. Aileler böyle bir programa katılmak 

istemeyebilirler. Ailelerin, programa katılmak veya evde çocuğuyla çalışmak için 

zamanlan olmayabilir ya da zaman ayıımak istemeyebilirler. Bu durum, ailelerin 

çocuklarına ilgisiz oldukları şeklinde yorumlanmamalıdıı·. Yine öyle durumlar vardır ki, 

ev öğretimi programının uygulanmasında engel oluşturabilir ya da birtakım olumsuz 

durumlar oıtaya çıkabilir (Heward, 1996). 

Ev öğretimi programlarının uygulanmasında biltakım sorunlarla 

karşılaşılabilmektedir. Örneğin; aileler çocuklarının birebir eğitim gereksinimi olduğu 

görüşüne katılmayabilirler. Evde çocuğun dikkatinin dağılmamasını sağlayacak uygun 

ortamlar olmayabilir. Anne-babalar diğer aile üyeleıinin gereksinimlerini ihmal edebilir. 

Anne-babalar çocuklarıyla birebir yapacaklan öğretim etkinlikielini yapmayabilirler. 

Öğretim otururnlarını aksatıyor ya da kısa kesiyor olabilirler. Birebir öğretim oturumları 

çocuğun diğer çocuklarla arkadaşlık yapma fırsatından ya da gelişim için gerekli sosyal 

becerilerden mahrum kalmasına neden olabilir (He w ard, 1 996). 

Bunların yanında, doğrudan aileyle ilişkili olmayan nedenlerden dolayı ev öğretimi 

programlarının uygulanmasında bazı engellerle karşılaşılabilir. Örneğin, anne-babalar 
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gün boyunca yoğun bir biçimde çalıştıklarından evde bulunduklan zamanlar çok sınırlı 

olabilir. Anne-baba gün boyunca değişik insanlarla etkileşirnde bulunan yoğun bir 

mesleğe sahipse akşamları dinlenmeyi tercih edebilir. Aileler, evde yapılan oturumlan 

engelleyecek ve öğretime yoğunlaşmayı olanaksız hale getirebilecek kadar kalabalık 

olabilir. Çocuk, gün boyunca okula gidiyor olabilir (Turnbull, ı983). 

Tüm bu koşullar ev öğretimi yaklaşımının uygulanmasını zorlaştıran 

etmenlerdendir. Bu nedenle sorunlar ve ev öğretimini engelleyecek düzeyde engellerle 

karşılaşıldığında, bu sorunların çözümüne ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik 

önlemler alındıktan sonra çalışmaların sürdürülmesi anne-babalar ve çocuk için daha 

yararlı olacaktır. 

Grup Öğretimi 

Anne-babalan belirli konularda bilgilendirmeyi amaçlayan ve aile grupları 

oluşturularak haftalık toplantılar şeklinde uygulanan öğretim yaklaşımıdır. 

Aile grupları, engelli çocukların anne-babalarına bilgi verınede çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu modelde anne-babalara, gereksinim duyduklan alanlarda bilgi ve 

beceriler kazandınlırken, oıtak sorunlan olan insanlarla ilişkiye girme şansı tanınır 

(Schulz, ı 987). Bu nedenle, gıup öğretimi, çocuğunun eğitimine etkin olarak katılmayı 

isteyen aileler için iyi bir başlangıç olmaktadır (Schulz, ı987). 

Grup öğretimi 10-ı2 kişilik gıuplarla yapılmaktadır. Grupla öğretünde 8-10 

haftalık programlar hazırlanarak çeşitli beceriler üzerinde çalışılmaktadır (Tumbull, 

ı983; Varol, ı996b). Bu yaklaşımda genellikle uzman, anne-babalan özbakım beceıileri, 

tuvalet öğretimi, konuşma, oyun becerileıi, davranış sorunlan ve yönetimi (Tumbull, 

ı 983), sözel ipuçları, model olma, fiziksel ipuçları ve kullanımı ile pekiştiıme 

uygulamalan gibi konularda bilgilendirmektedir (Schulz, ı987; Tumbull, ı983). 

\Grup öğretiminde her hafta bir beceri üzeıinde yoğunlaşılmaktadır. Ailelere ele 

alınan becerilerle ilgili el kitapları verilmektedir. El kitaplan genellikle beceıi ve analizi, 

çocuğun düzeyini saptama, öğretim yöntemleıi, kullanılacak araç-gereçler, ödül kullanma 

ve kayıt sün~çlerini içeımektedir. Toplantılar sunu, modeller gösterme, rol yapma ve ev 

ödevleıi gibi öğrenme öğretme süreçlerini içermektedir (Tumbull, ı983; Varol, ı996b). 

Aile gıuplan, aileleıin birçok problemlerinde yalnız olmadıklannı, başkalarının da 

bu tür sorunları olduğunu görmeleıi, kendilerini anlayan anne-babalada güçlü duygularını 

paylaşabilmeleri, birlikte çözüm üretebilmeleri ve bu çözümleri paylaşabilmeleri (Kroth 

ve Edge, 1 997) gibi avantajiara sahiptir. Birebir öğretime göre daha ekonomiktir (Akkök, 
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1984; Turnbull, 1983; Varol, 1996b; Baker ve Brightmann, 1984). 

Birçok araştırma, grup öğretimiyle anne-babaların çocuklanna .öğretici olarak 

yetiştirilmesinde e~ili sonuçlar elde edildiğini göstermektedir. Embry ve arkadaşları, 

davranış yönetimi konulannda yoğunlaşan 10 haftalık bir grup öğretimi programı 

geliştirmiştir. Anne-babalar haftada bir akşam 2.5 saatlik aile toplantıianna 

katılmışlardır. Bunun yanında uzmanlar, haftada bir kez ev ziyareti yaparak anne-baba ve 

çocuk etkileşimini gözlemişlerdir. Gıup öğretimi sonunda, anne-babaların davranış 

yönetimi ilkelerinin kullanımında daha yeterli duıuma geldikleri görülmüştür (Tumbull, 

1983). 

Baker ve Heifetz (1976) tarafından yapılan bir başka çalışmada, zihin engelli 

çocuklar için evde uygulanan davranış yönetimi prograrnının bir bölümü uygulanmıştır. 

Toplantılarda altı aile, bir yardırncı uzman ile biraraya gelmiştir. Öğretim prograrnında 

anne-babalara, özbakım beceıileri, konuşma öncesi konuşma ve dil, oyun becerileıi ve 

davranış yönetimini içeren el kitabı ve değerlendirme kitapçıklarından oluşan bir paket 

sunulmuştur. Her bir el kitabında; hedef davranışlara karar veıme, öğretim ilkeleri, 

ödüllerin kullanımı ve kayıt süreçleıi, alıştırmalarla, açıklamalı resirnlerle ve özel 

prograrn içerikleriyle zenginleştirilrniştir. Program, dokuz otururnda tarnarnlanımştır. 

Programda yapılan değerlendirmeler sonucunda, anne-babalarda beceri öğretrne ve 

davranış problemleriyle başa çıkma beceıilerinin aıttığı göıülrnüştür. Bunun yanında 

çocukların beceıileri öğrenebildikleri ve davranışlarında olumlu değişiklikler olduğu 

görülmüştür. 

Baker (1978), benzer bir aile eğitimi modelini 10 üniteden oluşan bir program 

uygulayarak gerçekleştirrniştir. Ünitelerden beşinde davranış yönetimi ilkeleri, ikisinde 

özbakım beceıilerinin öğretimi, birerünitede de araç-gereçlerin uyarlanması, yasal durum 

ve yasal haklar konularına yer veıilmiştir. Baker, haftada bir düzenlediği akşam 

otururnlarında ailelere bu becerileıi öğretrniştir. Öntest-sontest sonuçlan anne-babaların 

ilgili konularda anlamlı kazançlar elde ettiklerini göstermiştir. 

Araştıımalarda, anne-habalann grup öğretimi yoluyla eğitildikleıinde çocuklarının 

etkili öğretmenleri olabileceği ve birçok beceriyi çocuklarına öğretebileceklerine ilişkin 

bulgulara rastlanılmaktadır. Bergan, Neurnann ve Karp (1983), davranışsal süreçlerin 

aileler tarafından çocuklarının davranış sorunlarının iyileştirilmesinde kullanılması için 

aile eğitimi programı hazırlarnışlardır. Program sonunda ailelerin öğretme davranışlarını 

kazandıkları, çocuklannın birçok beceriyi öğrenmede ilerlemeler kaydettikleri 

gözlenmiştir. Makuau ve Manos (1989), davranışsal yaklaşıma dayalı aile eğitim 

~ .'. ·~ ..... 
~~;:' ,,, 
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programı uygulamıştır. Program sonucunda ailelerin ağır ceza kullanımı davranışlarında 

azalma olduğu gözlenmiştir. Knapp ve Deluty (1989) davranışsal aile eğitim 

programlarında bir grup aileye model olma ve rol yapma tekniklerini öğretmiş, diğer 

gruba okuma, kısa testler ve tartışma yöntemini öğretmiştir. Model olma ve rol yapma 

teknikleıini öğrenen gruptaki ailelerin çocuklarında daha fazla davranış değişiklikleri 

olduğu gözlenmiştir. Cooper, Wacker, Sasso, Reimers ve Donn (1990), anne-habalara 

uygun ve uygun olmayan davranışlan belirleme ve uygun davranışlan artırmaya yönelik 

eğitim programı uygulamışlardır. Sonuçta anne-babaların, çocuklarının davranışlarını 

değerlendirebildiklerini ve olumlu davranışları artırabildiklerini gözlemlemişlerdir. 

Hornby ve Singh (1984), 7 zihin engelli çocuğun anne-babalarını davranışsal grup 

öğretimine almıştır. Ailelere çocuklarında görülen belli problemler için davranışsal 

süreçleri uygulamayı öğretmişlerdir. Program sonunda aileler programın yararlı olduğunu 

belirtmişler, davranışsal ilkelere ilişkin bilgilerini arttırmışlardır. Evde ise, aile çocuk 

etkileşiminde olumlu değişiklikler olduğunu gözlemişlerdir. 

Rosenberg ve Robinson (1985), anneleıi çocuklarıyla etkileşime girme becerilerini 

aıttırmaya yönelik grup öğretimi programına almışlardır. Program sonunda annelerin 

çocuklarıyla etkileşime girme becerilerinin arttığını bulmuşlardır. Hornby (1992), 17 

zihin engelli çocuğun anne-babalanyla 8 haftalık bir öğretim programı desenlemiştir. Bu 

programda anne-habalara çocuklarının davranışlannı değiştirmek için davraınşsal 

ilkeleri öğretmeyi hedeflemişlerdir. Program, öntest-sontest sonuçlanna göre 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar, anne-babalann davranışsal ilkelerle ilgili bilgilerini 

aıttırdıklannı ancak çocuk yetiştirme tutumlarında ya da çocuklarının davranışlannda bir 

gelişme kaydedemediklerini gösteımiştir. Sontest sonuçlarına göre, anne-habalann çoğu 

programın kendilerine yararlı olduğunu belirtmişlerdir. 

Baker ve McCuny (1984), okul merkezli programlar sonucunda ailelerin 

davranışsal ilke ve bilgisinde ve bunları öğretmede anlamlı ilerlemeler gösterdikleri 

sonucuna vaımışlardır. Program sonunda anne-babalar çocuklarının özbakım 

becerileıinde de geliştiklerini belirtmişlerdir. Baker ve Brightman (1984) "aileleıi öğretici 

olarak anne-babalar programı"na almış, programı tamamlayan aileleıin çocuklarına 

özbakım becerilerini öğretme ve davranış sorunlanyla başa çıkınada başanlı olduklarını 

bulmuştur. Akkök (1984), ailelerin davranışsal yaklaşıma dayalı aile rehberliği 

programına katılmalarının, öğretilebilir düzeydeki çocukların özbakım becerilerinin 

geliştirilmesine katkısı ve bu programın anne-babalann çocuklaı·ına karşı tutumianna 

etkisini araştınnak amacıyla yaptığı çalışmada haftalık toplantılar düzenlemiş; 

toplantılaı·da ailelere özbakım beceriletinin öğretimine ilişkin bilgiler veımiş; hafta içi ise 

ev ziyaı·etleri ve telefon görüşmeleıi ile iletişimi sürdüımüştür. Çalışma sonunda, aile 
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rehberliği uygulamalarının, öğretilebilir çocukların özbakım becerilerinin gelişimine 

katkısı olduğunu ve özbakım becerileri açısından deneme grubundaki çocukların kontrol 

grubundaki çocuklara göre daha ileri düzeyde olduklarını bulmuştur. 

Sucuoğlu, Kanık, Küçüker (1994) öğretilebilir çocukların ailelerine yönelik olarak 

"Özel Eğitimde Anne-Baba Programları" adlı örnek çalışmalarında davranışçı yaklaşımı 

esas alan yapılandırılmış anne baba eğitimi programı hazırlamışlardı{ Program 

anne-baba rehberliği el kitabı (Akkök ve Sucuoğlu, 1990) ve bu kitabın video kaseti ile 

desteklenmiştir. Uygulamaya zihin engelli çocuğa sahip anne babalar katılımştır. 

Program gıup çalışması şeklinde yürütülmüştür. Sonuç olarak anne babaların 

birbirleıiyle etkileşime girerek depeyimleıini ve anlatılan konularla ilgili bilgilerini 

paylaştıkları, çalışmaya katılan l babaların annelerden ayrı olarak gruplaştıklan, 

deneyimleıini birbirlerine aktardı~ları gözlenmiştir. Bunun yanında anne-babalar 

programdan hoşlandıklarını, yararl~ndıklannı ve kazandıklan bilgileri günlük yaşama 
uyguladıklannı belirtmişlerdir. 1 

Sınıfta Yardımcılık ı 
ı 

Anne-babaların öğretici olfırak yetiştirilmelerine yönelik üçüncü yaklaşım, 

anne-babaların sınıfta yardımcılar dıarak kullanılmalarıdır. Sınıfta katılım, anne-habalara 

öğretmen tarafından kullanılan öğre~im stı·atejilerini, örnekleri ve kendi çocuğunu ve diğer 
engelli çocuklan eğitim oıtamlann~a gözleme fırsatı verir. Diğer taraftan anne-babalar 

ı 
öğretme çalışmalanna yardımcı olu~lar (Turnbull, 1983). 

Bu yaklaşımda anne-babalJ sınıfta gözledikleri çeşitli öğretim stratejilerini ev 

çalışmalarında çocuklan ile kullana~ilir ve evde yaptıklan çalışmalan daha etkili olarak 

gerçekleştirebilirler. ! 

ı 

Anne-babaları öğretmene yaJdımcı olarak kullanan bir programda (Wiegerink ve 
ı 

PaiTish, 1976) anne-babalar hafta<:la 6-9 saatleıini okul öncesi çağdaki çocuklanyla 

çalışarak geçirmişlerdiL İlk aşa~ada çocuklarındaki belirgin davranış problemleri 

üzerinde uzman gözetiminde çalışmışlardır. Anne-babalar davranış değiştiııne 

becerileıini öğrenmeye ek olarak sosyal gelişim, dil gelişimi ve motor gelişim alanlarında 

bilgi alımŞlardır. Daha sonra anne-babalar sınıfta altı ay süresince gönüllü olarak 

çalışmışlardır. Bu, anne-habalara çocuklarının öğretmenleri olmak için gerekli becerileri 

öğrenmelerini sağlamıştır. Altı aylık gönüllülük süreci sonunda, bazı anne-babalar yeni 

ailelerle kayıt görüşmelerini yürütme veya değerlendirme süreçleıine katılma gibi 

kurumdaki diğer işleıi üslenmişlerdir. 
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Anne-babaların sınıfta öğretime katılımı dikkatli ve sistematik bir planlama 

gerektirmektedir. Uygulamada ev öğretimi ya da grup öğretimi ile eğitilen aileler, bu 

çalışmalar sonucunda sınıfta öğretim yardımcısı olarak yer alabilmektedirler (Tumbull, 

1983). Yapılan bir araştırmada, başka anne-babalara öğretim yardımcısı (lider 

anne-babalar) yetiştiımek amaçlanmıştır. Araştırmada, anne-babalar 8-12 kişilik 

anne-baba gruplarından oluşan sınıflarda öğretim yardımcısı olarak yetiştirilmiştir. 

Araştırma sonuçları, anne-babaların sınıfta öğretim yardımcılığı görevlerini 

başardıklarını göstermektedir (Ball, Coyne, Jarvis ve Pease, 1984). 

Türkiye'de Zihin Engeliiierin Eğitiminde Ailenin Rolü 

Türkiye'de zihin engelli çocuklara okul öncesi ilkokul ve meslek okulu 

düzeylerinde özel eğitim hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetlerin önemli bir bölümünü 

de, bu çocuklara bağımsız yaşam beceıilerinin kazandınlmasına yönelik programlar 

oluşturmaktadır. 

Okul öncesi eğitim programlannda özbakım becerileıi, basit etkinliklere katılma ve 

ilkokula hazırlık türünde becerileıin kazandırılınasına yer veıilmektedir. Çocuk, ilkokul 

çağına geldiğinde ise bu temel beceıilerle birlikte günlük yaşam becerilerin 

kazandırılınasına ağırlık veıilmektedir. İlkokul sonrasında eğer yaşadığı yerde varsa 

çocuk meslek okuluna devam etmektedir. Meslek okullannda okul öncesi ve ilkokul 

dönemleıindeki becerilere ek olarak iş ve mesleğe hazırlığı amaçlayan programlara yer 

veıilmektedir. 

Okul öncesi ve ilkokul programlannda okul-aile işbirliğinin önemli olduğu, ailenin 

de çocuğun eğitimine katkıda bulunabileceği vurguianmaktadır (MEB, 1991a; 1991b; 

1991c). Ancak, gerek yönetmeliklerde gerekse eğitim programlarında aile katılımının 

nasıl sağlanacağı, aileye ne tür hizmetlerin verileceği açık değildir (Anadolu Üniversitesi, 

1992). Bu nedenle özel eğitim kurumlannın birçoğunda aile eğitimi hizmetleri yetersiz 

kalmaktadır. Bu durum, ailelerin eğitim hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmadıklan için 

bu hizmetlerden yeteıince yararlanarnamaianna yol açmaktadır. Nitekim, yapılan bir 

araştııma sonucunda anne-babaların çocuklarının okulu hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları, okul tarafından kendileıine verilen hizmetleri değerlendiremedikleıi oıtaya 

çıkımştır (Sucuoğlu, 1990). 

Anadolu Üniversitesi (1992) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, özel eğitim 

kurumlarının büyük çoğunluğunda aile eğitimi verilmediği, sadece veli toplantılannın 

yapıldığı görülmüştür. Daha çok, öğretmen uygun gördüğü zaman yapılan toplantılarda 

ise aileleıin bilgilendirildiği, isteklerine cevap verilmeye çalışıldığı gözlenmektedir. 
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Bunun yanında rehberlik ve araştırma merkezlerinin ailelerle yaptıkları toplantılarda en 

önemli ve en çok gündeme gelen konu, ailenin zihin engelli çocuğu ile evde yapacağı 

etkinliklerdir. Zihin engelli çocuklara özbakım ve ev içi becerilerini kazandırmada eğitim 

kurumlarında yapılan çalışmaların aileler yardımıyla ev ortamlarında desteklenmesini 

sağlayacak aile eğitimi programlannın yaygınlaştınlması bir zorunluluk halini almıştır. 

Ancak Türkiye'de aile eğitimine yönelik çalışmaların yapılması ve aile eğitiminin 

gerekliliğinin taıtışmasız kabul edilmesine rağmen (MEB, ı99ıd; UNICEF, ı989; D.P.T., 

ı 990) kurumlaşmanın yaygın olmadığı ve aile eğitiminin yasalaı·da yeterince yerini 

almadığı gözlenmektedir. 

Tüm bu olumsuzluklaı· ve aileleıin özel eğitimde yeteıince yer almaması, ailenin 

eğitimden anlamayacağı görüşünün yaygın olması, eğitimcilerin ailelerle çalışmaya kaı·şı 

isteksizliği, anne-babalarla çalışma konusunda yetersizliği, olanaksızlıklar, paı·asal 

yetersizlik, eleman yetersizliği ve ailenin isteksizliği gibi nedenlerle açıklanmaktadır 

(Gargiulo, 1985; Kırcaali-İftar, 1995). 

Zihin engellileıin eğitimine yönelik yapılan son yasal düzenlemeyle (Özel Eğitim 

Hakkında Kanun Hükmünde Kaı·arname, ı997) önceki yasal düzenlemelere göre aile 

eğitimine daha fazla yer veıildiği gözlenmektedir. Bu durum, aileye yönelik eğitim 

hizmetleıinin yaygınlaştınlmasına yönelik olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. 

Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kaı·aı·name'de (1997) özel eğitimin temel 

ilkeleıi sıralanırken "Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve 

fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayıımadan planlanır ve yüıütülür" ve 

"Ailenin özel eğitim sürecinin her boyutunda aktif katılımlaı·ının sağlanması esastır" 

ifadeleıi aile katılımını teşvik etmektedir. Aynı yasanın 6. maddesinde "erken çocukluk 

dönemindeki özel eğitim hizmetleıinin ailenin bilgilendirilmesi ve desteklenmesi temeline 

dayalı olarak evlerde ve kuıumlaı·da sürdürülmesini" belirterek aile eğitimi hizmetleıine 

önem verilmesini vurgulamaktadır. Yine ı ı. maddede farklı konu ve süreleri e özel eğitim 

gerektiren bireyler için temel yaşam becerileıi geliştirmede ailelerin ve yakın çevrelerinin 

aktif rol almaları gereği belirtilmektedir. Özellikle 18. madde "özel eğitim okullannda 

açılan yaygın eğitim programianna katılan özel eğitim gerektiren bireyler ile söz konusu 

okullaı·ın aile eğitimi programlaı1na katılanlarda çocukların birinci derecede yakınlarının 

eğitimleri süresince iaşe ve ibateleri Bakaniıkça karşılanır" denerek ailenin ekonomik 

güçlükler nedeniyle aile eğitimi programiarına katılamaması engeli de oıtadan 

kaldırılmaktadır. 

Anne-baba gereksinimlerine yönelik araştıımalar, anne-baba gereksinimlerinin 



30 

daha çok "bilgi" gereksinimi boyutunda yoğunlaştığını göstermektedir. Türkiye'de 

yapılan iki araştırmada da hem anne hem de babalar tarafından en fazla gereksinim 

belirtilen maddelerden birinin "çocuğurna bazı becerileri nasıl öğreteceğirn konusunda 

daha fazla bilgiye gereksinim duyuyorum" olduğu bulunmuştur (Evcirnen, 1 997; 

Sucuoğlu, 1994). 

Problem 

Aile gereksinimlerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar, anne-babaların 

çocuklarına öğretici olma konusunda bilgiye gereksinimleri olduklarını gösteımektedir. 

Alanyazında, anne-babaların bu gereksinimierin karşılanrnasına yönelik ev öğretimi, grup 

öğretimi ya da sınıfta yardımcılık gibi yaklaşırnlar benimsenerek anne-babaların zihin 

engelli çocuklarına öğretici olarak yetiştiıildiği birçok prograrn ve araştınnaya 

rastlanılrnaktadır. Ulaşılan birçok prograrn ve araştırmada, çoğunlukla anne-habalara 

davranışsal yaklaşırnın ve uygularnalı davranış analizi ilkelerinin öğretildiği, 

anne-babaların da bu yaklaşımları kullanabildiği gözlenrnektediı·. Araştınnalar, 

anne-babaların eğitildiklerinde çocuklarına uygun davranışlar kazandırabildiklerini ve 

birçok beceriyi öğretebildikleıini göstermektedir. Bu sonuçlar, anne-babaların 

eğitildiklerinde çocuklannın eğitiminde öğreticilik rollerini başardıklarını oıtaya 

koymaktadır. 

Türkiye'de, sınırlı sayıda da olsa, zihin engeliiierin ailelerine yönelik önemli 

araştıımalara rastlanılrnaktadıı·. Bu araştırmalar genellikle, zihin engelli çocukların 

anne-babalannın gereksinimlerinin belirlenmesi (Evcirnen,l996; Sucuoğlu, 1994), 

aileleıin eğitime katılımları (Sucuoğlu, Kanık ve Küçüker, 1994), aileleıin eğitilerek 

çocuklarına özbakırn becerileti öğretrnesi (Akkök, 1984), ailelere, çocuklarına uygun 

davranışlar kazandıımada davranışsal süreçlerin öğretilmesi (Vuran, 1997) gibi 

alanlannda yoğunlaşrnaktadır. Ancak, ailelerin çocuklannın eğitim gereksinimlerinin 

belirlenmesinden değerlendirilmesine kadar olan öğretim sürecini planiayabilme ve 

uygulayabilme yeterliklerinin kazandırılınasına yönelik aile eğitimi programlannın 

,bulunmadığı gözlenmektedir. 

Bu ~urumda, aileleıi çocuklarına özbakırn ve ev içi beceıilerini öğretrnede yeterli 

hale getiı·rneyi amaçlayan bir aile eğitimi prograrnı geliştiıilmesine, uygulanmasına ve 

aileleıin bu program doğrultusunda yapacaklan çalışmaların, zihin engelli çocuklarının 

beceri öğrenrneleıi üzerindeki etkisinin araştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. 

Araştırma konusu bu gereksinirnden kaynaklanrnıştır. 
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı, geliştirilen Aile Eğitimi Programı'nı tamamlayan 

anneleıin program doğıultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalarının, zihin 

engelli çocuklarının özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmeterindeki etkisini belirlemektir. 

Önem 

Türkiye'de birçok zihin engelli çocuğun anne-babası, çocuklarına evde neleri, nasıl 

öğreteceği konusunda bilgiye gereksinim duymaktadır (Sucuoğlu, 1994; Evcimen, 1996). 

Anne-babaların bu gereksinimlerinin karşılanabilmesinde, aile !ğitimi programlannın 

geliştirilmesi ve aile eğitimine yönelik uygulamalı araştırmaların yapılması önemli 

olmaktadır. 

Bu araştırma sonunda elde edilen bulguların da, aileleıin evde çocuğuna neleri 

nasıl öğreteceği konusundaki bilgi gereksinimlerinden bir bölümünün karşıtanmasına 

yönelik aile eğitimi programlarının ve araştırmalannın yaygınlaştırılmasında, önemli 

katkılar sağlayabileceği umulmaktadır. 

Ayrıca, bu araştıımanın, zihin engelli çocuklara özbakım ve ev içi beceıileri ile 

diğer bağımsız yaşam beceriletinin aileler tarafından kazandınlmasına yönelik aile 

eğitimi programları geliştiıme ve geliştirilen programların etkililiğine yönelik 

araştıımalar için model olacağı düşünülmektedir. 

Bunların yanında, geliştiıilen Aile Eğitimi Programı'nda yer alan ve araştnınada 

uygulanan öğrenme-öğretme süreçleri ile kullanılan materyalierin özel eğitim alanında 

çalışan uzman ve öğretmenler için kaynak oluşturabilecek özellikte olması özel eğitim 

alanı açısından önemli görülmektedir. 

Özellikle böyle bir araştırmanın, özel eğitimcilerin dikkatlerinin, zihin engelli 

çocuklara özbakım ve ev içi beceriletinin öğretiminde, anne-babaların çocuklarına öğretici 

olarak yetiştirilerek ev ortamlannın da etkili bir öğretim oıtamına dönüştürülmesi 

konusuna çekilmesine katkı getireceği umulmaktadır. 

Sımrlılıklar 

Araştııma, aşağıdaki sınırlılıklar içinde gerçekleştirilmiştir. Araştmna sonuçları 

bu sınırlılıklar içinde düşünülmeli ve yoıumlanmalıdır. 

Buna göre araştııma, meslek okulu ve mesleki eğitim merkezine devam eden, 

özbakım ve ev içi becerileıini yerine getirmelerini engelleyecek düzeyde fiziksel engeli 
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olmayan ve en az beş özbakım ve ev içi becerisini yerine getirerneyen üç zihin engelli 

çocuk ve onların e~ az 8 yıllık temel eğitim almış anneleri ile gerçekleştiıilmiştir. 
Jo 

Bununla birlikte araştırma, zihin engeliiierin yaşamlarını bağımsız olarak 

sürdürmesinde önemli görülen ve günlük yaşam beceıileri kapsamında devinsel yönü 

ağırlıklı becerilerden oluşan özbakım becerileri ve ev içi becerilerinin anneler tarafından 

çocuklarına öğretimi ile sınırlandırılmıştır. 

Geliştirilen Aile Eğitimi Programı'nı tamamlayan annelerin, program 

doğrultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalarının, zihin engelli çocuklarının 

özbakım ve ev içi beceıilerini öğrenmeleıindeki etkisi, her bir annenin araşturuacı 

yardımıyla belirlediği üç beceri üzerinde sınanmıştır. 

Sayıltılar 

Bu araştırmada aşağıdaki sayıltılardan hareket edilmiştir. 

1. Anneler, öğrencinin öğretim sırasında yapabildiklerini doğıu ve yansız olarak 

ka ydetmişlerdir. 

2. Araştırma ıçın seçilen beceıiler işlevsel olarak birbiıinden bağımsız 

becerilerdir. 



BÖLÜM 2 

YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırma modeli, denekler ve seçimi, veriler ve toplanması, Aile 

Eğitimi Programı, deney süreci ve veıilerin analizine yer verilmiştir. 

Araştırma Modeli 

Araştıımada, geliştirilen Aile Eğitimi Programı'nı tamamlayan anneleıin program 

doğrultusunda gerçekleştirdiği öğretim çalışmalarının, zihin engelli çocukların özbakım 

ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisine ilişkin bilgiye gereksinim duyulmuştur. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni, geliştiiilen Aile Eğitimi Programı, Programın 

uygulanması ve Programı tamamlayan annelerin program doğrultusunda çocuklarıyla 

gerçekleştirdiği öğretim çalışmaları; bağımlı değişkeni, zihin engelli çocuklann, anneleri 

tarafından kendilerine öğretilen özbakım ve ev içi becerilerini öğrenme durumlandır. 

Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine ilişkin genellernede 

bulunabilmek için, birden fazla özbakım ve ev içi beceıisinin ele alınması, bu becerilerden 

birinin öğretiminin diğerini etkilernemesi için ise, ele alınan becerilerin birbiıinden 

bağımsız olması öngörülmüştür. Buna olanak veren Becerilerarası Çoklu Yoklama 

Modeli araştırma modeli olarak benimsenmiştir. 

Beceıilerarası Çoklu Yoklama Modeli, bir öğretim ya da davranış değiştinne 

programının etkililiğini, birden fazla beceride değerlendiımeye dayalı bir modeldir. 

Becerilerarası Çoklu Yoklama Modeli'nde, aynı denekte, aynı deneysel uygulamanın 

etkililiği en az üç beceri üzerinde sınanmaktadır (Kırcaali-İftar ve Tekin, 1 997). 

Becetilerarası Çoklu Yoklama Modeli'nin ilk evresi başlama düzeyi, ikinci evresi 

ise uygulamadır. Beceıilerarası Çoklu Yoklama Modeli'nde, (a) bir beceride uygulama 

evresine geçilmeden önce, çocuğun o becerideki durumunu belirlemek amacıyla başlama 

düzeyi veıileri, (b) başlama düzeyi ve uygulama evrelerinde diğer becerilerdeki 

değişiklikleri gözlemek amacıyla yoklama verileıi, (c) uygulama sürecindeki 

değişiklikleri izlemek amacıyla uygulama evresi, (d) uygulama evresi bittikten sonra 
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çocuğun becerideki durumunu gözlernek amacıyla izleme verileri toplanmaktadır. Bu 

araştınnada, başlama düzeyi, yoklama ve izleme verileri araştırmacı tarafından, 

uygulama verileri ise anneler tarafından toplanmıştır. Becerilerarası Çoklu Y okiama 

Modeli araştırmada aşağıdaki gibi kullanılmıştır. 

Başlama düzeyi evresinin ilk oturumunda tüm becerilerde yoklama veıisi 

alınmıştır. Daha sonra, birinci beceride başlama düzeyi verileri alınmaya devam 

edilmiştir. Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdiğinde birinci beceıinin uygulama 

evresine geçilmiştir. Başlama düzeyi verilerinin kararlılığı art arda üç oturumda elde 

edilen verilerin aynı olması (% ± 10) olarak belirlenmiştir. 

Birinci beceride uygulamanın başladığı ilk oturumda, ikinci beceriye ilişkin 

yoklama verisi alınmıştır. Biıinci beceride alınan uygulama evresi veıileri kararlılık 

gösterdiğinde bu beceıide izleme, ikinci ve üçüncü beceride yoklama verileıi alınımştır. 

U ygulama evresi veıilerinin kararlılığı, aıt arda üç oturumda elde edilen verilerin % 80 

ölçütünü karşılaması ve aynı olması olarak benimsenmiştir. İkinci becerinin başlama 

düzeyi evresinin ilk otuıumunda alınan yoklama verisinin sonrasında başlama düzeyi 

verileri almaya devam edilmiştir. Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdiğinde ikinci 

becerinin uygulama evresine geçilmiştir. 

İkinci beceıide uygulamanın başladığı ilk otuıumda, üçüncü beceriye ilişkin 

yoklama veıisi alınmıştır. İkinci beceıide alınan uygulama evresi verileri kararlılık 

gösterdiğinde, birinci beceri ve ikinci beceride izleme, üçüncü beceride yoklama verileri 

alınmıştır. Üçüncü becerinin başlama düzeyi evresinin ilk otuıumunda alınan yoklama 

veıisinin sonrasında başlama düzeyi verileıi almaya devam edilmiştir. Başlama düzeyi 

veıileri kararlılık gösterdiğinde üçüncü becerinin uygulama evresine geçilmiştir. 

Araştırmada üç beceıi üzeride çalışıldığından üçüncü beceride alınan uygulama 

evresi verileıi kararlılık gösterdiğinde, birinci, ikinci ve üçüncü beceride izleme verileri 

alınmış ve uygulamalar tamamlanmıştır. Bu aşamadan sonra araştırmacı, kısa süreli de 

olsa becerileıin kalıcılık durumunu gözleyebilmek amacıyla tüm becerilerde birer hafta 

arayla ikişer kez daha izleme verisi almıştır. 

Denekler ve Seçimi 

Araştıımada, çalışma grubunu oluşturan öğrenci ve anneleıin belirlenmesi için 

dört önkoşul belirlenmiştir. Buna göre öğrencilerin; a) programda devinsel yönü ağırlıklı 

olan becerilerin öğretimi amaçlanması nedeniyle, bu becerileri yerine getirmelerini 

engelleyecek düzeyde fiziksel engele sahip olmamal an, b) birbirinden bağımsız 
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becerilerde çalışılmasının gerekli olması nedeniyle, birbirinden bağımsız en az beş 

beceriyi yerine getiremiyor olmalan istenmiştir. Annelecin ise; a) etkililiği araştırılacak 

olan Aile Eğitimi Programı'nda temel kaynak olarak kullanılan yazılı materyalleri 

anlayabilmeleri ve kullanabilmeleri için en az ortaokul mezunu olmalan, b) bu tür 

çalışmaların gönüllülük esasına göre yürütülmesi nedeniyle, çalışma için gönüllü 

olmalan istenmiştir. 

Bu önkoşullar doğrultusunda, öncelikle özbakım ve ev içi becerileıini yeıine 

getiremeyecek düzeyde fiziksel yetersizliği olmayan ve bu beceıileri öğrenmeye 

gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesine gereksinim duyulmuştur. Bunun için, Avukat 

Lütfi Ergökmen Meslek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi sınıf öğretmenleıiyle 

görüşülerek, bu önkoşullara sahip öğrencilerin isimleri belirlenmiştir. Sonra bu 

öğrencilerden, anneleri ortaokul ve üzeıi eğitim düzeyinde olanların belirlenmesi için, 

ailelere ilişkin okul kayıtları taranmıştır. Bu tarama sonucunda onbeş öğrencilik bir grup 

oluşturulmuştur. Daha sonra, bu gruba giren öğrencilerin özbakım ve ev içi becerileıinden 

en az beşini yerine getirip getirmediği ve anneieıinin böyle bir çalışmaya gönüllü olarak 

katılıp katılmayacaklannın belirlenmesine gereksinim duyulmuştur. Bu bilgilerin 

edinilmesi için, onbeş öğrencinin ailesine bir duyuru (Ek-1) gönderilerek bir toplantı 

çağnsı yapılmıştır. 

Toplantı, duyuruda belirtilen gün ve saatte çocukların devam ettiği okulda 

yapılmıştır. Toplantıya onbeş anneden sekizi katılmıştır. Toplantıda öncelikle annelere 

niçin kendileıinin çağrıldığı anlatılmış, daha sonra Aile Eğitimi Programı tanıtılmıştır 

(Ek-2). Bu tanıtımdan sonra annelere, özbakım ve ev içi becerilelinin bir listesi (Ek- 10, s. 

5) dağıtılmış ve çocuklarının listedeki özbakım ve ev içi becerileıinden yeıine 

getiremediği beşten fazla beceıi olup olmadığı sorulmuştur. Sekiz anneden dördü, 

çocuklarının bu listedeki beceıilerin beşinden fazlasını yerine getiremediğini 

belirtmişlerdir. Daha sonra bu döıt anneye, böyle bir çalışınaya gönüllü olup olmadıkları 
• 

ve böyle bir programın kendilerine yararlı olup olmayacağı sorulmuştur. Sonuçta, dört 

anne de programa gönüllü olarak katılmak istediklerini, kendileıine yararlı olacağını 

belirtmişler ve çalışma grubuna alınmışlardır. Çalışma grubuna alınan bir anne, hastalık 

nedeniyle araştırınayı tamamlayamamıştır. 

Buna göre araştıımanın denekleıini, 1996-1997 öğretim yılında Eskişehir Avukat 

Lütfi Ergökme,n Meslek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi'ne devam eden üç zihin engelli 

öğrenci ve anneleri oluştuımaktadır. Anne ve öğrencilerin özellikleıi şöyledir. 

Birinci anne G. yüksekokul mezunu, emekli öğretmen, 49 yaşında ve üç çocuk 
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annesidir; çocuğu Ö. ise 16 yaşında, erkektir. Ö. okuma-yazma bilmemekte, buna karşın 

ritmik sayabilmekte, birden on'a kadar sayılan tanımakta, okuyup yazabilmektedir. 

İkinci anne T. yüksekokul mezunu, esnaf, 47 yaşında ve bir çocuk annesidir; 

çocuğu Ç. ise 21 yaşında, erkektir. Ç. okuma-yazma bilmemekte, 20'ye kadar ileriye, 

geriye ritmik sayabilmekte, ancak sayıları tanımamaktadır. 

Üçüncü anne F. lise mezunu, memur, 37 yaşında ve üç çocuk annesidir; çocuğu S. 

ise 14 yaşında, kızdır. S. okuma-yazma ve temel matematik becerilerine sahiptir. 

Veriler ve Toplanması 

Araştırmada, araştırma amacına yönelik olarak, öğrencilerin belirlenen becerileri 

yeıine getirme düzeylerine ilişkin başlama düzeyi, yoklama, öğretim süreci ve izleme 

verilerine gereksinim duyulmuştur. 

Bu verilerden; öğretim süreci veıileri, "Öğretim Süreci Verileıi Kayıt Formu" ile, 

başlama düzeyi, yoklama ve izleme verileıi, "Başlama Düzeyi, Yoklama ve İzleme 

Verileri Kayıt Formu" ile toplanmıştır. Daha sonra elde edilen veıiler, "Veri Kayıt 

Formu"nda birleştirilmiştir. 

Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu (Ek- 3) 

Foımda kayıt işlemlerinin belirli bir düzen içeıisinde yapılabilmesi için bir 

çizelgeye yer verilmiştir. Bu çizelgenin sol tarafında öğretilecek becerinin basamaklannın 

yazılacağı 16 sıradan oluşan bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün karşısında birbirini 

izleyen çalışmalarda çocuğun her bir beceri basamağında yaptıklannı kaydedebilmek için 

boşluklar bırakılmıştır. 

Çizelgenin üstünde çocuğa öğretilecek becerinin adı ve yapılacak çalışmanın 

amacı, yeri ve kullanılacak araçlar yer almaktadır. Çizelgenin altında ise kayıt işleminde 

kullanılacak işaretierne sistemi açıklanmıştır. Buna göre, işaretlernelerin bağımsız (+), 

sözel ipucu (S), model olma (M) ve fiziksel yardım (F) şeklinde olması öngörülmüştür. 

Aile eğitim programında, çocuğa öğretilecek her beceıi için ayn bir kayıt forımı 

kullanılmıştır. Kayıt fonulan anneler tarafından doldurulmuş ve işaretlenmiştir. Bunun 

için, annelere, yeterli sayıda Öğretim Süreci Velileri Kayıt Formu verilmiştir. Annelerin, 

öğretim süreci veıileri kayıt formlannı nasıl dolduracakları, beceriyi nasıl analiz edip 

çizelgeye yerleştirecekleıi, öğretim süreci içerisinde çocuğun yaptıklarını, öngörülen 

işaretierne sistemini kullanarak nasıl kaydedecekleri Aile Eğitimi Programı'nda yer 

almıştır. 
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Başlama Düzeyi, Yoklama ve İzleme Verileri Kayıt Formu (Ek-4) 

Formda Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'nda olduğu gibi bir çizelgeye yer 

verilmiştir. Bu çizelgenin sol tarafında beceri basamaklarının yazılacağı 16 sıradan 

oluşan bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümün karşısında ise, veıi türlerine (başlama, 

yoklama, izleme) göre, çocuğun her bir beceri basamağında yaptığını kaydedebilmek için 

numaralandınlmış boşluklar bulunmaktadır. 

Çizelgenin üstünde, öğrencinin adı ve ölçüm yapılacak beceıi adı yer almaktadır. 

Çizelgenin altında ise kayıt işleminde kullanılacak işaretierne sistemi açıklanmıştır. 

Buna göre, işaretlemeleıin, çocuğun doğru olarak yerine getirdiği beceri basamakları için 

( + ), hatalı yerine getirdiği ya da hiç yerine getiremediği beceri basamaklan için ise (-) 

şeklinde yapılması öngörülmüştür. 

Araştıımada, başlama düzeyi, yoklama ve izleme verileri toplanacak her bir beceri 

için ayrı bir kayıt fonnu kullanılmıştır. Bunun için araştırmacı yeterli sayıda "Başlama 

Düzeyi, Yoklama ve İzleme Verileri Kayıt Formu" almıştır. Kayıt formları araştnınacı 

tarafından dolduıulmuş ve işaretlenmiştir. Araştırmacı, annelecin doldurduğu Öğretim 

Süreci Verileıi Kayıt Foımlarındaki bilgileri, öğrencinin ve beceıinin adı ile beceri 

basamaklannı Başlama Düzeyi, Yoklama Veıileri Kayıt Formuna aktarmıştır. Böylece 

tüm beceriler için bir kayıt formu doldurulmuştur. 

Kayıt işlemleri tek fırsat yöntemiyle yapılmıştır. Tek fırsat yöntemi, çocuğa 

sadece ana yönerge verilerek yaptıklannın doğrudan gözlenmesi ve kaydedilmesidir. Tek 

fırsat yönteminde, ana yönerge verilerek beceıideki tüm basamakları yerine getirmesi 

beklenmektedir. Uygulamalar süresince, ana yönerge tekrarlanmamakta, çocuğun doğru ya 

da yanlış tepkilerine kayıtsız kalınmaktadır. 

Buna göre, öncelikle kullanılacak araç-gereçler hazırlanmış ve ortam 

düzenlenmiştir. Daha sonra çocuğa ana yönerge verilerek kayıt işlemleri başlatılmıştır. 

Çocuğun ilk basamaktan başlayarak doğru olarak yeıine getirdiği beceri basamakları 

çizelgede doğıu ( +) olarak işaretlenmiştir. Çocuk verilen yönerge üzeline 10 saniye içinde 

hiçbir davranışta bulunmadığında uygulama durdurulmuş ve çizelgede tüm beceri 

basamaklah (-) olarak işaretlenmiştir. Çocuk verilen yönerge üzerine herhangi bir beceri 

basamağını hatalı yapıp, sonraki beceri basamaklarında doğıu olarak devam ettiğinde, 

hatalı basamak, (-) doğıu basamaklar ( +) olarak işaretlenmiştir. Çocuk art arda iki beceri 

basamağında hata yaptığında uygulama durdurulmuş ve hatalı basamaklar ile izleyen 

basarnaklann tümü çizelgede (-) olarak işaretlenmiştir. Çocuk beceıi basamaklannı 

atlayarak devam ettiğinde, doğru davranışlar ( + ), atıanan basamaklar (-) olarak işaretlenmiştir. 
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Veri Kay1t Formu (Ek-5) 

Formda, Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu ile Başlama Düzeyi, Y okiama ve 

İzleme Velileri Kayıt Formu'ndaki çizelgeleri biraraya getiren bir çizelgeye yer 

verilmiştir. Çizelgeye gözlernci kayıtları için bir sütun eklenmiştir. 

Çizelgenin üstünde öğrencinin ve becerinin adı yer almaktadır. Çizelgenin altında 

ise, doğru olarak yerine getirilen basamak sayısı ve yüzdelik oranın yazılacağı boşluklar 

bulunmaktadır. 

Araştııma süresince her bir beceri için ayn bir Veri Kayıt Formu kullanılmıştır. 

Bunun için yeterli sayıda Veri Kayıt Formu çoğaltılrnıştır. Daha sonra, her beceıiye 

ilişkin Öğretim Süreci Verileri Kayıt Foımlan ile Başlama Düzeyi, Y okiama ve İzleme 

V erileri Kayıt Formlanndaki işaretler, ilgili Veri Kayıt Formu 'ndaki çizelgelere araştınna 

modelindeki veıi toplama sıı·asına göre aktarılrnıştır. 

Verileıin çizelgelere aktanlmasından sonra, araştırmada toplanan tüm verilerin 

sayısallaştınlabilrnesi için her bir sütunda yer alan (+)'lar toplanmıştır. Böylece, çocuğun 

her bir otururnda doğru olarak yeıine getirdiği basamak sayısı bulunmuş ve sütunların 

altındaki ilgili boşluklara yazılmıştır. Daha sonra, elde edilen bu sayı, becerideki toplam 

basamak sayısına bölünmüş, çıkan sonuç 100 ile çarpılarak, yüzdelik oran bulunmuş ve 

ilgili sütunun altındaki boşluğa yazılmıştır. 

Aile Eğitimi Programi 

Aile Eğitimi Programı, aileleıin zihin engelli çocuklanna, özbakırn ve ev içi 

becerileıini kazandırabilrnelerine yardırncı olabilrnek için hazırlanmış programdır. Aile 

Eğitimi Programı, prograrn geliştirme ilkeleıi doğrultusunda, özel eğitim ve program 

geliştirme uzmanlannın görüşleri alınarak hazırlanmıştır. 

Bu araştinnanın amacı, geliştirilen aile eğitimi programını tamamlayan annelerin 

program doğrultusunda çocuklarıyla gerçekleştirdiği öğretim çalışmalannın, zihin engelli 

çocukların özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaç 

doğrultusunda, zihin engelli çocuğa sahip annelerin çocuklarına özbakım ve ev içi 

beceıileıini- kazandırabilınelerine yardımcı olmada, uygun yaklaşım olarak anne-babaları 

öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan aile eğitimi yaklaşımı benimsenmiştir. Diğer aile 

eğitimi yaklaşımlannda olduğu gibi bu yaklaşımda da, kuramsal temeli olan, sistematik 

bir aiJe eğitim programına gereksinim duyulmuştur. Ancak, Türkiye'de bu konuda 

hazırlanmış bir aile eğitimi programı olmaması, yeni bir program geliştiıme 

gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 
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Alanyazında, zihin engelli çocuklara bir çok kavram ve becerinin öğretilmesinde 

uygulamalı davranış analizine dayalı beceri öğretimi uygulamalanna yer verildiği 

gözlenmektedir (Heward, 1996; Gürsel, 1993; Snell, 1983b; Varol, 1992; Varol, 1996; 

Vuran, 1996). Bu nedenle, özbakım ve ev içi becerilerinin öğretimine yönelik uygulamada 

sıklıkla kullanılan uygulamalı davranış analizi ilkelerinin, ailelerin yararlanabileceği 

biçime dönüştürülmesine karar verilmiştir. 

Bu doğıultuda, zihin engeliiierin eğitimine ve aile eğitimine yönelik, araştırma, 

program ve makaleler incelenerek, Türkiye'deki zihin engelli çocuğa sahip aileleıin 

gereksinimleıine ve özelliklerine uygun bir program geliştiıilmeye çalışılmıştır. 

Hazırlanan program, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler 

Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanlarının katıldığı bir toplantıda taıtışmaya 

açılmış, öneri ve eleştiriler değerlendirilerek gerekli düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu düzenlemeler doğıultusunda, zihin engeliilere beceıi öğretiminde yaygın olarak 

yer verilen yöntem ve teknikler ile aile eğitimi programianna dayalı olarak program 

amaçlan oluşturulmuştur. 

Programın Amacı ve İçeriği 

Aile Eğitimi Programı'nın genel amacı, zihin engelli çocuğa sahip anne-babaları, 

çocuklarına evde özbakım ve ev içi beceıileri öğretmede yeterli duruma getinnektir. Bu 

genel amaç doğıultusunda belirlenen program amaçları ve içeriği Ek-6'da verilmiştir. 

Öğrenme-Öğretme Süreçleri 

Aile Eğitimi Programı, anne-babaları öğretici olarak yetiştirmeyi amaçlayan aile 

eğitimi programlarında genellikle yer alan süreçleri içeımektedir. Bu süreçler, grupla ve 

bire bir yürütülen yüzyüze eğitim etkinlikleıinden oluşmaktadır. Bu süreçlerin 

uygulanmasında, program amaçlarına uygun olarak geliştitilen Özbakım ve Ev İçi 

Becerilerinin Öğretimi El Kitabı esas alınmıştır. Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin 

Öğretimi El Kitabı'nın amacı, program amaçları ve içeriği doğıultusunda, ailelere bilgi ve 

beceri kazandırmaktır. 

Programın, gıup eğitimi boyutunu oluşturan aile toplantılannın amacı, Özbakım 

ve Ev İçi Beceriletinin Öğretimi El Kitabında yer alan konularda ailelere eğitim vennektir. 

Programın, bire bir eğitim boyutunu oluşturan ev ziyaretinin amacı ise, ailelerin 

grup eğitiminde edindikleri bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak, aile ve 
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çocuğa kendi doğal ortamlannda eğitim vermek ile aile ve çocuğun uzman gözetiminde 

bire bir uygulama yapmasını sağlamaktır. 

Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı 

Özbakırn ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı, prograrn amaçları 

doğrultusunda oluşturulan içerikteki konulara ilişkin açıklama ve uygularnaların aileleıin 

anlayabileceği biçimde sunulduğu, temel yazılı kaynaktır. 

Özbakırn ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nın hazırlanmasında, zihin 

engelli çocuklara beceri öğretimi ve anne-babaların çocuklanna çeşitli davranış ve 

becerileri kazandırmasına yönelik alanyazın taranrnıştır. İlgili alanyazın doğrultusunda 

zihin engeliilere beceri öğretiminde uygularnalı davranış analizi benimsenmiştir. Bu 

yaklaşıma dayalı beceri öğretimi uygulamaları, alanyazından edinilen bilgilerle (Akkök 

ve Sucuoğlu, 1989; Alberto ve Troutrnan, 1994; Becker, 1971; Brolin, 1991; Heifetz, 

1977; Heward, 1996; Johnson ve Werner, 1975: 1977; Mannix, 1995; McLoughlin ve 

Levis, 1995; Pieterie ve Treolar, 1989; Smith, Patton ve Ittenbach, 1994; Snell, 1983; 

Varol, 1996a; Walker ve Shea, 1984; Westwood, 1995; White ve Corneron, 1987) ve 

araştıımaemın uygulama deneyimleriyle birleştirilerek aile eğitimine uyarlanmaya 

çalışılmış ve Özbakırn ve Ev İçi Becerileıinin Öğretimi El Kitabı taslak olarak 

yazılmıştır. 

El Kitabı taslağı yazıldıktan sonra, uzman göıüşüne başvurulrnuş, zihin 

engellileıin eğitiminde doktora derecesine sahip, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellileıin Eğitimi Anabilim Dalı'ında görevli üç öğretim 

üyesinden oluşan uzman grubuna okutulrnuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda 

gerekli düzeltrneler yapılmıştır. Bu düzeltrnelerden sonra zihin engelli çocuğu olan bir 

anneye ve bir babaya. okutulrnuştur. El Kitabı'nı okuyan anne, baba kitabın anlaşılır ve 

açık olduğunu ifade etmişlerdir. Daha sonra El Kitabı'na son hali verilerek Aile Eğitimi 

Prograrnı için yeterli olabilecek sayıda kitap biçiminde çoğaltılrnıştır (Ek-10). 

Özbakırn ve Ev İçi Becerileıinin Öğretimi El Kitabı, prograrn amaçları ve içeriğine 

uygun olarak üç bölüm ile eklerden oluşmaktadır. Birinci bölümde; bağımsız yaşarn 

becerileıi, -günlük yaşarn becerileıi, özbakırn becerileıi ve ev içi beceıilerine ilişkin ön 

bilgiler yer almaktadır. 

İkinci bölümde, çocuğun durumunu belirlerne (çocuğun yerıne getiremediği 

becerileıi ve bu beceıilerin öğretim sırasını belirleme) ödülleıi belirleme, öğretim 

çalışmalarını planlama (becerinin adını, çalışmanın amacını, çalışma yerini, çalışma 
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araçlannı belirleme ile beceri basamaklarını oluşturma) konularını içeren beceri öğretimi 

öncesi hazırlıklara ilişkin açıklamalar, örnek ve uygulamalar yer almaktadır. 

Üçüncü bölümde; çalışma zamanlan, öğretim öncesi son hazırlıklar, öğretim 

çalışmaları (dikkati sağlama, yönerge verme), ipuçlan verme (sözel ipuçları, model olma 

ve fiziksel yardım), onaylama, ödüllendirme ve harekete geçirme ile uygulama 

konulannın yer aldığı beceri öğretimine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Eklerde, El Kitabının ikinci bölümündeki beceıi öğretimi öncesi hazırlıklar için 

gerekli olacak liste ve formlar yer almaktadır. Bunlar; Çocuğa Öğretilecek Becerileri 

Belirleme Listesi, Çocuğun Yerine Getiremediği Becerileri Belirleme Listesi, Becerilerin 

Öğretim Sırası Listesi, Ödül Belirleme Listesi, Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi, 

Örnek Öğretim Süreci Verileri Kayıt Foımu ve Öğretim Süreci Velileri Kayıt Foımlarıdır. 

Aile Toplantılan 

Aile Toplantıları, Aile Eğitimi Programı amaçlarına ulaşınada gerekli içeriğin 

sunulmasına yönelik uzman yönetiminde yapılan gıup toplantılarıdır. 

Aile Toplantıları'nın temel amacı, Özbakım ve Ev içi Beceıilerinin Öğretimi El 

Kitabı'nda yer alan konularda ailelere yüzyüze eğitim vermektir. 

Aile Eğitimi Programı üç aile toplantısından oluşmaktadır. Toplantılara, çocuğa 

evde beceri öğretecek anne, baba ya da aileden biri katılabilmektedir. Aile Toplantıları 

8-10 kişilik küçük gıuplarla, uzman ve ailelerin birlikte karar verecekleri yer ve 

zamanlarda yapılabilmektedir. Aile Toplantıları genellikle, her biri yaklaşık bir/bir buçuk 

saat süren otururnlardan oluşmaktadır. 

Toplantıların yapılacağı oıtamlarda, ailelerin uzmanı ve birbirlerini görebilecekleri 

bir oturum düzeni sağlanmalıdır. Ayrıca toplantılar sırasında konuların açıklanması ve 

konulara ilişkin örnekleıin sunulmasında kullanılacak araç-gereçler hazır 

bulundurulmalıdır. 

Aile Toplantılan'nın değerlendirilmesi, ileıide açıklanacağı gibi, toplantılar 

sırasında -ımnelere sözel sorular soıulması, uzmanın gözlemleri ve aileleıin yaptıkları 

çalışmaların izlenmesiyle "Değerlendiıme" bölümündeki açıklamalar doğrultusunda 

yapılmalıdır. 
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Toplantı I 

Bu toplantının amacı, ailelere program ve programın işleyişi konusunda ayrıntılı 

bilgi vermek, Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nın birinci bölümünde 

yer alan Ön Bilgiler, ikinci bölümünde yer alan Çocuğun Durumunu Belirleme ve Ödülleri 

Belirleme konularında açıklamalar yapmak ve bu açıklamalara ilişkin ev çalışmaları 

vermektir. 

Bu amaçla toplantının başlangıcında, ailelere Aile Eğitimi Programı ve işleyişi, 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı dağıtılarak ayrıntılı olarak tanıtılır. 

Aile toplantılan ve ev ziyaretinde yapılacak çalışmalar açıklanır. Daha sonra ailelerin 

programla ilgili sorulan yanıtlanır. 

Bu bilgilendirmeden sonra, Özbakım ve Ev İçi Beceıilerinin Öğretimi El Kitabı'nda 

yer alan bağımsız yaşam becerileri, günlük yaşam becerileri, özbakım becerileıi ve ev içi 

becerileıi, çocuğun yerine getiremediği beceıilerin nasıl belirleneceği, belirlenen 

becerileıin öğretim sırasının nasıl yapılacağı, çalışmalarda ne tür ödüllerin 

kullanılabileceği, bu ödülleıin nasıl belirleneceği örneklerle açıklanır. Açıklamalarla 

birlikte ailelere örnek uygulamalar yaptırılır. Bu açıklamalar ve uygulamalardan hemen 

sonra değerlendirme yapılır. 

Bu açıklama ve uygulamalar doğrultusunda ailelere ev çalışmalan verilir. Bu 

çalışmalarda her ailenin Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nın ekleıinde 

yer alan Öğretilecek Beceıileri Belirleme Listesini, Çocuğun Yerine Getiremediği 

Beceriler Listesini, Becerllerin Öğretim Sırası Listesini, Ödül Belirleme Listesini ve 

Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesini doldurması ve hazırlaması istenir. 

Son olarak, bir sonraki aile toplantısının gün ve saati kararlaştırılır. 

Toplantı II 

Bu toplantının amacı, her bir aileye verilen ev çalışmalarını incelemek, Özbakım 

ve Ev içi Beceıilerinin Öğretimi El Kitabı'nın ikinci bölümünde yer alan Öğretim 

Çalışmalannın Planlanması konularında açıklama yapmak ve aileleıin ev çalışmalannda 

hazırladığı J3ecerilerin Öğretim Sırası Listesinde bilinci sırada yer alan beceriyi örnek 

beceri olarak seçip Öğretim Süreci Verileıi Kayıt Foımu hazırlamaktır. 

Bu amaçla toplantının başlangıcında Toplantı I'de veıilen çalışmalar gözden 

geçirilir. Bu aşamada, önce aileler yaptığı çalışmaları gruba sunar. Sunu sonunda her 

ailenin yaptığı çalışmalar üzeıinde diğer ailelerin katılımıyla konuşulur ve çalışmalara 



43 

son şekli verilir. Sonra, Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nın ikinci 

bölümündeki öğretim çalışmalannın planlanmasıyla ilgili olarak, beceıinin adı, 

çalışmanın amacı, çalışma yeri, çalışma araçları ve beceri basamaklannın oluşturulması 

konulan örneklerle açıklanır. 

Her bir konunun açıklanmasının hemen ardından ailelerden Becerileıin Öğretim 

Sırası Listesinde birinci sırada yer alan beceriyi örnek beceri olarak seçip, bu beceıiye 

ilişkin olarak Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'nun o konuyla ilgili bölümleıini 

doldurmaları istenir. Daha sonra bunlara, diğer ailelerin de katılımıyla son şekli verilir. 

Değerlendiıme, bu çalışmalar sırasındaki gözlemler doğrultusunda yapılır. Son olarak, bir 

sonraki aile toplantısının gün ve saati kararlaştırılır. 

Toplantı III 

Bu toplantının amacı, Özbakım ve Ev içi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'nın 

üçüncü bölümünde yer alan beceri öğretimi çalışmalanna başlarken ve çalışmalar 

sırasında dikkat edilecek noktalar ve beceri öğretiminde kullanılacak ipuçları konulannda 

ailelere açıklamalar yapmaktır. 

Bu amaçla, toplantının başlangıcında beceri öğretimiyle ilgili olarak çalışma 

zamanları ve çalışma süreleri, öğretim öncesi son hazırlıklar, çocukla gerçekleştirilecek 

öğretim çalışmalan (dikkati sağlama, yönerge veıme, ipuçları verme), onaylama, 

ödüllendirme ve harekete geçirme ile uygulama konuları örneklerle açıklanır. Bu 

açıklamalar ailelerin ikinci aile toplantısında seçtikleıi ve "Öğretim Süreci Verileıi Kayıt 

Formu" hazırladıkları ömek beceriler doğrultusunda yapılır. Değerlendiıme açıklamalar 

sırasında ailelere yöneltilen sözel sorular ve gözlemler doğrultusunda yapılır. 

Daha sonra Aile Toplantısı I'de program hakkında bilgi veıilirken açıklanan Ev 

Ziyareti hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. 

Bu bilgilendirmeden sonra, çocuğun da evde bulunduğu saatler gözönüne alınarak 

ev ziyaretinin yapılacağı gün ve saat her aileyle tek tek kararlaştırılır. 

Ev Ziyareti ve Telefon Görüşmeleri 

Programın hedeflenen amaç ya da amaçlannın gerçekleştirilmesinde son aşama 

olan Ev Ziyareti, uzman ile ailenin ev ortamında birebir yaptıklan çalışmalardır. Ev 

ziyareti telefon görüşmeleıiyle desteklenebilir. 

Telefon görüşmeleri, ailelerin bir beceıinin öğretimini tamamladıktan sonra 
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uzmana haber vermesi ve çalışmaları süresince tereddüt ettiği konularda danışması 

amacıyla yapılan görüşmelerdir. 

Ev Ziyareti, yapılacak çalışmaların, hangi durumlarda sonuçlandınlacağının ya da 

bir süre daha devamının uzmanın değerlendirmelerine dayalı olarak kararlaştınlması 

amacıyla yapılır. Bu değerlendirmelerde temel ölçüt, programın belirtilen amacına uygun 

şekilde ailenin bağımsız olarak çocuğuna özbakım ve ev içi becerilerini öğretmede yeterli 

hale gelmesi durumudur. Buna karar verebilmek için aileye ev ortamında, uzman 

gözetiminde programın başlangıcından ev ziyaretine kadar öğrendiklerini toplu olarak 

uygulayabileceği bir beceri öğretimi çalışması yaptırılır. Bu çalışma, ailelerin "Öğretim 

Süreci Verileıi Kayıt Formu"nu hazırladıklan ömek beceıi üzerinde yapılır. 

Ev ziyaretinin başlangıcında uzman, aile bireyleıiyle tanışaı·ak, program hakkında 

kısaca bilgi verir. Sonra El Kitabının ikinci bölümündeki beceri öğretimi öncesi yapılan 

hazırlıklaı·a ilişkin ailelerin çalışmalaı1 kontrol edilerek, eksiklikler giderilir. 

Bu çalışmalaı·ın devamında uzman ve aile tarafından, çocuğun bulunmadığı bir 

ortamda ailenin Toplantı I'den sonra hazırladığı "Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller 

Listesi"; Toplantı II'den sonra ev ziyaretinde çalışılacak ömek beceıiye ilişkin hazırladığı 

"Öğretim Süreci Verileıi Kayıt Fonnu" gözden geçirilir, eksiklikler giderilir. 

Daha sonra, aileden "Çalışmalaı·da Kullanılacak Ödüller Listesi"ndeki ve "Öğretim 

Süreci Veıileri Kayıt Formu"ndaki bilgilere göre öğretim öncesi son hazırlıkları yapması 

istenir. Aile bu hazırlıklaı1 yaparken uzman, gerektiğinde sözel açıklamalaı· yapaı·ak aileye 

yardımcı olur. 

Aile, öğretim öncesi son hazırlıklaı·ı tamamladığında, çocuğu çalışma oıtamına 

getirerek beceıi öğretimi çalışmasına başlaı·. 

Bu öğretim çalışması, değerlendiımeler sonucunda uzmanda, ailenin bağımsız 

olarak çocuğuna özbakım ve ev içi becerileıi öğretmede yeterli hale gelmesine ilişkin bir 

kanaat oluşana değin sürdürülür. Uzman, çalışmalaı·ın akışında ciddi bir engel ya da 

güçlük olmadığı sürece herhangi bir müdahalede bulunmaz. Çalışmanın akışında aileden 

kaynaklanan bir güçlük olduğunda uzman, anneye sözel açıklamalaı·la yardımcı olur. 

Sözel açıklamalaı·ın yeterli olmadığı durumlarda uzman, bizzat yapaı·ak aileye model olur. 

Uzmanda, yaptığı değerlendiımeler sonucunda, ailenin bağımsız olaı·ak çocuğuna 

özbakım ve ev içi becerilerini öğretmede yeterli hale geldiğine ilişkin biı· kanaat 

oluştuğunda çalışmalara son verilir. Uzmanın, ailenin bağımsız olarak çocuğuna özbakıın 

' . ~' ') o l rı . 
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ve ev içi becerilerini öğretmede yeterliğine ilişkin tereddütleri olduğunda, uzman 

çalışmalara uygun bir zamanda bir süre ara vererek, çocuğun bulunmadığı bir ortamda 

aileyle görüşür, gerekli hatırlatma ve uyarılarda bulunur. 

Verilen aradan sonra çalışmalar, aynı şekilde sürdürülür ya da ailenin ve çocuğun 

durumuna göre başka bir ev ziyareti için uygun bir gün ve zaman kararlaştırılır. Sonra, 

aileye örnek becerinin öğretimini Aile Eğitimi Programı'nda öngörüldüğü şekilde 

tamamlayana kadar çocuğa başka becerileri öğretmemesi, beceıinin öğretimi 

tamamlandığında uzmanı araması söylenir ve ev ziyareti bitirilir. 

Aile örnek becerinin öğretimini tamamladığında uzmanı telefonla arar. Uzman 

aileyi bir kez daha ziyaret edererek aileden çalışmalan hakkında bilgi alır. Sonra uzman 

aileyi, "Aile Eğitimi Prograım" süresince yaptığı değerlendirmelerin sonuçlanna ilişkin 

bilgilendirir. Daha sonra uzman, aileye bundan sonra öğretim çalışmalanna "Becerilerin 

Öğretim Sırası Listesi"ndeki sıraya göre devam etmesini, çalışmalan sırasında 

karşılaşabileceği özel durumları kendisine telefonla ya da yüzyüze danışabileceğini 

belirterek çalışmalanna son verir. 

Değerlendirme 

Aile Eğitimi Programı, ailelerle yapılan aile toplantılan sırasında ailelere 

yöneltilen sözel sorular, ailelerin toplantılar sırasında ve evde yaptıkları çalışmalann 

incelenmesi, ev ziyareti sırasında ailenin çocuğuyla evde yaptığı birebir çalışmalann 

gözlenmesi ile değerlendirilir. 

Ailelerin program amaçlarına ulaşma durumlannı belirlemek için uzmanın 

kullanabileceği "Program Amaçlarını Değerlendirme Aracı" (Ek-9) geliştirilmiştir. 

Değerlendiıme Aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde değerlendirme alanı ve 

değerlendirme yöntemi, ikinci bölümde alt amaçların davranışsal amaçlar şeklinde ifade 

edilmesi ve karşılarında uzmanın aileyi değerlendirmesi için ( ) bulunmaktadır. Uzman, 

programın uygulanması sürecinde zamanı geldiğinde ailelerin amaçlara ulaşma 

durumlarına ilişkin göıüşleıini yeterli ( +) yetersiz (-) şeklinde işaretleyerek belirtir. 

Yeterli olarak değerlendirmede ölçüt, uzmanın, ailelerin belirtilen alt amaçta yeterli 

duruma geldiğine karar vennesidir. 

Programda aileleıin program amaçlarını tam olarak gerçekleştirdikten sonra 

çocuğuyla bağımsız olarak beceri öğretimine başlaması öngörüldüğünden, aile 

toplantıları ve ev ziyaretindeki çalışmalar ailelerin belirlenen alt amaçlarda yeterli duruma 

gelmesine değin sürdürülür. Bir aile toplantısında tüm aileler belirlenen amaçlarda yeterli 
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duruma geldiklerinde, diğer aile toplantısına, aile toplantılannda tüm aileler belirlenen 

amaçlarda yeterli duruma geldiklerinde ev ziyaretine geçilir. Aileler ev ziyaretinde de 

belirlenen amaçlarda yeterli duruma geldiklerinde Aile Eğitimi Programını tamamlamış 

olurlar. 

Deney Süreci 

Deney sürecine, ilk aile toplantısıyla başlandı. Aile Eğitimi Programı'nda 

öngörüldüğü üzere üç aile toplantısı yapıldı. Her toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü. 

Toplantılar ailelerin ve araştıımaemın birlikte kararlaştırdığı zamanlarda çocukların 

devam ettiği okuldaki bir sınıf ortamında yapıldı. Deney süresince, her aile toplantısı ve 

ev ziyareti sırasında, annelerin Aile Eğitimi Prograrnı amaçlarına ulaşma durumları, Aile 

Eğitimi Programının "Değerlendirme" bölümünde açıklandığı gibi "Program Amaçlarını 

Değerlendiıme Aracına" (Ek-9) işaretlendi. 

Birinci aile toplantısında ailelere, Aile Eğitimi Programı'nda öngörüldüğü şekilde 

bağımsız yaşam beceıileri, günlük yaşam becerileri, özbakım ve ev içi becerileri 

konulannda bilgi veıildi. Sonra, çocuğun durumunu belirleme ve ödüleri belirleme 

konulan ömek uygulamalarla açıklandı. Bu açıklamalar doğrultusunda evde çocuğunun 

yeıine getirdiği ve getiremediği beceıileri belirlemeleri, bu becerileıi önceliklerine göre 

sıralayarak "Becerileıin Öğretim Sırası Listesi" hazırlamalan, "Ödül Belirleme Listesi"ni 

doldurarak "Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi" hazırlamaları istendi. Anneler 

toplantı boyunca yapılan değerlendirmeler sonucunda, beliıtilen amaçlarda yeterli duruma 

geldikleıinde aile toplantısı bitirilerek ikinci aile toplantısına geçildi. 

İkinci aile toplantısında, öncelikle anneleıin evde yaptıklan çalışmalar gözden 

geçiıildi. Sonra, her annenin birinci aile toplantısında hazırladığı "Becerilerin Öğretim 

Sırası Listesi"nde birinci sırada olan beceıi örnek beceıi olarak seçildi. Daha sonra, 

annelerin bir beceıinin öğretimini nasıl gerçekleştirecekleıi ve öğretimi nasıl 

kaydedecekleıi konulannda yardımcı olması amacıyla hazırlanan "Öğretim Süreci 

Vetileri Kayıt Form"unun nasıl doldurulacağı Özbakım ve Ev İçi Becerileıinin Öğretimi 

El Kitabı'nda öngörülen ömekler üzerinde açıklandı. Aynı zamanda annelere, kendi 

seçtikleri örnek beceri üzeıinde uygulamalar yaptırıldı. Anneler toplantı boyunca yapılan 

değerlendiımeler sonucunda, belirtilen amaçlarda yeterli duruma geldiklerinde aile 

toplantısı bitirilerek üçüncü aile toplantısına geçildi. 

Üçüncü aile toplantısında, çalışma zamanlan, ogretim öncesi son hazırlıklar, 

öğretim çalışmalarında kullanılacak teknikler (dikkati sağlama, yönerge verme, ipuçları 

veıme, onaylama, ödüllendirme ve harekete geçirme) ve kullanımı ile öğretim 
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uygulamalan konulannda açıklamalara yer verildi. Bu açıklamalarda, her annenin ikinci 

aile toplantısında örnek beceri için hazırladığı "Öğretim Süreci Verileıi Kayıt 

Formu "ndaki bilgiler esas alındı. Anneler toplantı boyunca yapılan değerlendirmeler 

sonucunda, belirtilen amaçlarda yeterli duruma geldiklerinde aile toplantısı bitirilerek ev 

ziyaretine geçildi. 

Ev ziyaretleri Aile Eğitimi Programı'nda belirtildiği gibi yapıldı. Ev ziyaretinde, 

her anneye, ikinci aile toplantısında, "Öğretim Süreci Verileri Kayıt Foımu"nu hazırladığı 

örnek becerinin öğretimi araştırmacı gözetiminde yaptınldı. Anneler ev ziyareti boyunca 

yapılan değerlendirmeler sonucunda, belirtilen amaçlarda yeterli duruma geldiklerinde ev 

ziyareti bitirildi. İki anne birer ev ziyareti sonunda "Yeterli" bulundu. Bir anne ise, bu 

alanda yeterli bulunmadığından ikinci bir ev ziyareti yapıldı. İkinci ev ziyareti sonucunda, 

bu anne de, yeterli bulundu. Böylece tüm anneler, Aile Eğitimi Programı'ndaki amaçları 

gerçekleştirerek programı tamamladılar. 

Ev ziyaretinin bitiminde, annelerle birlikte, annelerin birinci aile toplantısında 

hazırladıklan "Beceıilerin Öğretim Sırası Listesi"ndeki beceriler içinden, araştırma amacı 

ve modeline uygun olan birbirinden bağımsız üçer beceri (ev ziyaretinde çalışılan ömek 

beceri dışında) belirlendi. Daha sonra bu beceriler, annelerin ve araştırmacının birlikte 

belirlediği öncelikiere göre yeniden sıralandı. B una göre, ann el erin aşağıdaki beceriler 

üzerinde belirtilen sıraya göre çalışmasına karar verildi. 

1. Anne G'nin öğrenci Ö'de; tırnak kesme, bıçakla salatalık soyup doğraına, 

gömlek ütüleme, 

2. Anne T'nin öğrenci Ç'de, bulaşık makinasını kullanma, elektıik süpürgesini 

kullanma, ayakkabı bağlama, 

3. Anne F'nin öğrenci S'de, elektrikli fırını kullanma, çamaşır makinasını 

kullanma, hazır çorba yapma. 

Son olarak annelerden, öğretim çalışınalarını yapacaklan becerileıin her biıi için 

"Öğretim Süreci Veıileri Kayıt Forınu"nu kendilerinin hazırlaınaları istendi. 

Ev ziyaretlerinden sonra anneler, ev ziyaretinde araştırmacıyla birlikte başladıkları 

örnek beceıinin öğretimini, aıt arda üç otuıuında verilerde kararlılık sağlanana kadar 

sürdürdüler. Aynı zamanda belirlenen üçer beceıi için "Öğretim Süreci Verileri Kayıt 

Formu" hazırladılar. 
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Anneler, ev ziyaretinde çalışılan örnek beceride art arda üç oturumda verileri aynı 

olduğunda ya da çalışmalarında zorlandıklarında telefonla araştırınacıyı aradılar. Her bir 

anneyle kararlaştınlan gün ve saatte araştırmacı, aileye ziyarette bulundu. Ziyaretin ilk 

bölümünde araştırmacı, anneleıin üç beceri için hazırladıkları Öğretim Süreci Verileri 

Kayıt Formu'unu tek tek gözden geçirdi. Daha sonra, araştırmacı, "Veriler ve 

Toplanması" bölümünde açıklanan şekilde, başlama düzeyi evresinin ilk otuıumunda 

öğretilecek beceıiler sıralamasında birinci sırada yer alan beceri de dahil diğer becerilerin 

yoklama verileıini aldı. Yoklama verisi alınan bu oturum videoya kaydedildi. 

Araştnınacı öğrencinin yapabildikleıini, her bir beceri için hazırlanan Başlama 

Düzeyi, Yoklama ve İzleme Verileri Kayıt Formu'ndaki çizelgenin başında veıilen 

"Y oklama 1" kolonuna işaretledi. Bu yoklama verisi aynı zamanda, gözlemcilerarası 

güvenirlik hesabında kullanıldı. 

Gözlemcilerarası güvenirliğin sağlanması amacıyla, Anadolu Üniversitesinde Türk 

Dili okutınanı olarak görev yapan bir öğretim elemanı, bağımsız gözlemci olarak seçildi. 

Bağımsız gözlemci öncelikle "Kayıt" konusunda yetiştiıildi. Sonra, uygulamalan 

videodan tekrar izleyerek kayıtlarını yaptı. Bağımsız gözlemci, ogrencının 

yapabildikleıini "Başlama Düzeyi, Yoklama ve İzleme Verileri Kayıt Formu"ndaki 

çizelgede yer alan "Gözlemci" sütununa işaretledi. Daha sonra, araştırmacının ve 

bağımsız gözlemcinin verileri, "Görüş Birliği/Göıüşbirliği + Görüş Ayrılığı X 100" 

formülüyle hesaplanarak her beceride gözlemcilerarası güvenirlik bulundu (Kırcaali-İftar 

ve Tekin, 1997). Yapılan hesaplamalar sonucunda, gözlemcilerarası güvenirlik, tırnak 

kesme beceıisinde % 100, bıçakla salatalık soyup doğrama becerisinde % 100, gömlek 

ütüleme becerisinde % 100, bulaşık makinasını kullanma becerisinde % 100, elektrik 

süpürgesini kullanma beceıisinde % 93, ayakkabı bağlama becerisinde % 100, elektrikli 

fınn kullanma beceıisinde% 100, çamaşır makinasını kullanma beceıisinde % 100, hazır 

çorba yapma becerisinde % 100 bulundu. 

Tek denekli araştırmalarda birbiıinden bağımsız iki gözlemci verilerinin en az % 

80 oranında tutarlı olması öngörülmektedir. Sonuçlara göre, gözlemcilerarası güvenirlik 

tüm becerilerde % 80'den yüksek olduğundan, beceıilerde ya da kayıt formlannda 

herhangi bir: değişikliğe gidilmedi. Bu aşamadan sonra araştırmacı araştııma modeli 

doğrultusunda ve "Veriler ve Toplanması" bölümünde açıklandığı gibi veıi toplamaya, 

anneler ise kendilerine verilen yönerge (Ek-7) doğıultusunda öğretime başladılar. 

Annelerin biı·inci beceride öğretime başladığı ilk otuıumda araştırmacı ikinci 

beceriye ilişkin yoklama verisi aldı. Bu aşamadan sonra anneler biiinci beceride verilerde 
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kararlılık elde edilene değin öğretime devam ettiler. Anneler birinci beceride verilerde 

kararlılık elde ettiklerinde araştırınacıyı telefonla arayarak haber verdiler. Araştırmacı 

telefon eden aileye ziyarette bulunarak tüm becerilerde yoklama verileıi aldı. Sonra ikinci 

beceride başlama düzeyi verisi almaya devam etti. Başlama düzeyi verileri kararlılık 

gösterdiğinde araştırmacı annelere ikinci becerinin öğretimine geçmelerini söyledi. 

Annelerin ikinci becerinin öğretimine başladığı ilk oturumda araştırmacı üçüncü 

beceride yoklama verisi aldı. Daha sonra anneler ikinci becerinin öğretimine verilerde 

kararlılık elde edilene değin devam ettiler. Anneler ikinci beceride veıilerde kararlılık elde 

ettiklerinde araştırınacıyı telefonla arayarak haber verdiler. Araştırmacı telefon eden 

aileye ziyarette bulunarak tüm becerilerde yoklama verileri aldı. Sonra üçüncü beceıide 

başlama düzeyi verisi almaya devam etti. Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdiğinde 

araştııınacı annelere üçüncü becerinin öğretimine geçmeleıini söyledi. 

Anneler üçüncü becerinin öğretimine verilerde kararlılık elde edilene değin devam 

ettiler. Anneler üçüncü beceıide veıilerde kararlılık elde ettiklerinde araştnınacıyı 

telefonla arayarak haber verdiler. Araştnınacı telefon eden aileye ziyarette bulunarak tüm 

becerilerde yoklama verileri aldı. Böylece her bir anne üç beceıinin öğretimini tamamladı. 

Bu aşamadan sonra araştn·macı tüm becerilerde üçer kez daha izleme verisi aldı. 

Araştııınacı, beceıilere ilişkin başlama, yoklama ve izleme veıilerini araştııma 

modeli doğrultusunda toplayarak "Başlama Düzeyi, Yoklama ve İzleme Verileri Kayıt 

Formu "na kaydetti. 

Anneler, öğretim çalışmalarını, kendileıine verilen yönerge (Ek-7) doğrultusunda 

sürdürdüler. Bu çalışmalar süresince anneler, çocuklannın yapabildikleıini "Öğretim 

Süreci Veıileri Kayıt Formu"na kaydettiler. 

Mayıs 1997'de aile toplantılarıyla başlayan deney süreci, Eylül 1997'de her 

beceride en az üçer kez izleme veıilerinin toplanmasıyla tamamlandı. Çalışmalar boyunca 

anneler her becerinin öğretimini (uygulama evresi) becerinin özelliğine göre farklı 

sürelerde tamamlandılar. Deney sürecinde, en kısa süren uygulama evresi dört oturumda, 

en uzun süren uygulama evresi onbir oturumda tamamlandı. Buna göre, herbir becerinin 

uygulama evresi ortalama sekiz oturumda tamamlandı. 
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Verilerin Çözümü 

Araştıımada, üç annenin zihin engelli çocuklanyla yaptıklan beceri öğretimi 

çalışmaları sonucunda elde edilen veriler grafiksel olarak çözümlenmiştir. Verilerin 

çözümlenmesinde, grafiksel analiz tekniklerinden çizgisel grafik kullanılmıştır. 

Çocuklann öğretilen becerileri yerine getirme düzeylerine ilişkin puanlan yüzde 

olarak y ekseni üzerinde 0-100 arasında eşit aralıklarla gösterilmiş, başlama düzeyi 

evresi ve uygulama evresindeki oturumlar, x ekseninde numalandırılmış eşit aralıklarla 

gösterilmiştir. Araştırma verilerinin biraraya getirilmesini amaçlayan Veri Kayıt 

Formlarındaki (Ek-ll) oturum numaraları x ekseni değerleıini, yüzdelik oranlar ise y 

ekseni değerlerini oluşturmuş ve grafikler çizilmiştir. 



BÖLÜM 3 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, geliştirilen aile eğitimi prograrrunı tamamlayan annelerin, program 

doğrultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalarının, zihin engelli çocukların 

özbakım ve ev içi beceıilerini öğrenmeleıindeki etkisine ilişkin bulgu ve yorumlara yer 

verilmiştir. 

Anneler, aile toplantılarında edindikleıi bilgi ve beceıiler doğıultusunda el 

kitabının ekleıinde verilen çizelge ve formları dolduımuşlardır. Daha sonra ev ziyaretleri 

yapılmış ve her anne bir becerinin öğretimine yönelik örnek Öğretim Süreci Verileri 

Kayıt Formu hazırlamıştır. Ev ziyaretinde bu beceıinin öğretimine uzman gözetiminde 

başlamışlardır. Aynı zamanda çocuklarına öğretecekleri beceıilere ilişkin Öğretim Süreci 

Veıileri Kayıt Formlannı doldurmuşlardır. Anneler örnek beceri öğretimine aıt arda üç 

oturumdaki verilerde kararlılık elde edene kadar devam etmişlerdir. Bu aşamaya kadar 

her bir annenin yaptığı çalışmalar ve sonuçları Ek-8'de verilmiştir. 

Bu aşamadan sonra araştırmacı veri toplamaya, anneler beceri öğretimine 

başlamışlardır. Elde edilen başlama düzeyi, yoklama, öğretim süreci ve izleme 

veıilerinden (Ek-ll) yararlanılarak her bir beceriye ilişkin grafikler oluşturulmuştur. 

Şekil l'de yer alan grafiklerde anne G.'nin, "Tırnak Kesme", "Bıçakla Salatalık 

Soyup Doğrama" ·ve "Gömlek Ütüleme" becerilerine ilişkin olarak çocuğu Ö. ile yaptığı 

öğretim çalışmalarının sonuçları, başlama düzeyi, öğretim süreci, yoklama ve izleme 

veıileriyle birlikte gösterilmiştir. 

Şekil l'de yer alan grafiklerde görüldüğü gibi, Ö. başlama düzeyinde biıinci ve 

ikinci beceıide hiçbir beceri hasarnağını yerine getirememekte, üçüncü beceıide beceri 

basamaklannın % 18.91'ini yeıine getirmektedir. İkinci ve üçüncü becerilerde alınan 

yoklama verileri başlama düzeyi veıileriyle tutarlılık gösteımektedir. Öğretim sürecinde 

her üç beceride de hızlı bir gelişme görülmektedir. İkinci ve üçüncü beceıide 

basarnaklann tümü bağımsızlık düzeyinde (% 100) yerine getiıilirken, birinci beceride 

beceri basamaklarını yerine getirme düzeyi % 80'in üzeıine ulaşmaktadır. İzleme verileri 
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öğretim süreci verileri ile tutarlılık göstermektedir. 

Buna göre, anne G.'nin çocuğu Ö. ile gerçekleştirdiği beceri öğretimi 

çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. 

Şekil 2'de yer alan grafiklerde anne T.'nin, "Bulaşık Makinasını Kullanma", 

"Elektrik Süpürgesini Kullanma" ve "Ayakkabı Bağı Bağlama" becerilerine ilişkin olarak 

çocuğu Ç. ile yaptığı öğretim çalışmalarının sonuçları, başlama düzeyi, öğretim süreci, 

yoklama ve izleme verileriyle birlikte gösterilmiştir. 

Şekil 2'de yer alan grafiklerde görüldüğü gibi, Ç. başlama düzeyinde ilk beceıide 

beceri basamaklarının % 6.66'sını, ikinci beceride % 56.25'ini, üçüncü beceıide % 25'ini 

yeıine getirmektedir. İkinci ve üçüncü becerilerde alınan yoklama verileıi başlama düzeyi 

veıileriyle tutarlılık gösteımektedir. Öğretim sürecinde her üç beceıide de hızlı bir 

gelişme göıülmektedir. Her üç beceride de tüm beceıi basamaklarında bağımsızlık 

düzeyine (% 100) ulaşmaktadır. İzleme veıileri öğretim süreci veıileri ile tutarlılık 

göstermektedir. 

Buna göre, anne T.'nin çocuğu Ç. ile gerçekleştirdiği beceri öğretimi 

çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. 

Şekil 3'de yer alan grafiklerde anne F.'nin, "Elektrikli Fırını Kullanma", "Çamaşır 

Makinesini Kullanma" ve "Hazır Çorba Yapma" becerilerine ilişkin olarak çocuğu S. ile 

yaptığı öğretim çalışmalannın sonuçları, başlama düzeyi, öğretim süreci, yoklama ve 

izleme verileriyle birlikte gösterilmiştir. 

Şekil 3'de yer alan grafiklerde göıüldüğü gibi, S. başlama düzeyinde ilk beceıide 

ve üçüncü beceride hiçbir beceri basamağını yeıine getirememektedir. İkinci beceıide 

beceri basamaklannın yaklaşık % 30'unu yerine getirmektedir. İkinci ve üçüncü beceıide 

alınan yoklama verileri başlama düzeyi veıileriyle tutarlılık göstermektedir. Öğretim 

sürecinde her üç beceride de hızlı bir gelişme görülmektedir. Her üç beceıide de tüm 

beceri basamaklarında bağımsızlık düzeyine (% 100) ulaşmaktadır. İzleme verileri 

öğretim süreci verileri ile tutarlılık göstermektedir. 

Buna göre, anne F.'nin çocuğu S. ile gerçekleştirdiği beceıi öğretimi 

çalışmalarının etkili olduğu söylenebilir. 

Bu bulgulara göre, geliştirilen Aile Eğitimi Programını tamamlayan annelerin, 

program doğrultusunda yaptığı beceri öğretimi çalışmalannın, zihin engelli çocukların 

özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerinde etkili olduğu söylenebilir. 
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Alanyazında, ailelerin çocuklannın çeşitli davranış ve becerilerde eğitim 

gereksinimlerini belirlemesinden, öğretimine ve değerlendirilmesine kadar olan süreci 

planiayabilme ve uygulayabilme yeterliklerinin kazandınlmasına yönelik aile eğitimi 

programianna rastlanılmaktadır. Ancak bu tür aile eğitimi programlarını tamamlayan 

ailelerin, uygulanan aile eğitimi programı doğrultusunda yaptıklan çalışmalann 

çocuklannın özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisine ilişkin araştııma 

bulgularına rastlanmamaktadır. Bununla birlikte giriş bölümünde açıklandığı üzere 

benzer araştırmalar bulunmaktadır. 

Baker ve Heifetz (1976) tarafından uygulanan, özbakım beceıileri, konuşma öncesi 

dil, oyun becerileıi ve davranış yönetimini içeren el kitaplarıyla desteklenen aile eğitimi 

programı sonucunda, çocukların belirtilen becerileri öğrendikleri ve davranışlannda 

olumlu değişiklikler aıtaya çıktığı gözlenmiştir. Bergan, Neumann ve Karp (1983) 

ailelere, zihinsel becerilerin öğretiminde olumlu pekiştireçler, öğretimsel ipuçları, model 

olma ve fiziksel ipuçları kullanımını öğretmeye yönelik uyguladıkları aile eğitimi 

programı sonucunda, ailelerin öğretme beceıilerini kazandıklarını, çocuklarının öğretimi 

hedeflenen zihinsel becerilerin ikisinden birinde ilerlemeler gösterdiklerini 

belirtmektedirler. Baker ve McCuny (1984)'nin bir grup anneye uyguladığı, sınıf gözlemi, 

aktif öğretme ve dönüt sağlayan video kayıtlarını kapsayan aile eğitimi programı 

sonucunda, programı tamamlayan anneleıin, davranışsal ilkeler bilgisinde ve bunları 

öğretİrnde kullanmada anlamlı kazançlar elde ettikleri, engelli çocuklannın özbakım 

becerileıinde gelişme gösterdikleri ortaya çıkmıştır. Cooper, Wacker, Sasso, Reimers ve 

Donn (1990) anne babalara uygun ve uygun olmayan davranışlan belirleme ve uygun 

davranışlan aıttırmaya yönelik uyguladığı aile eğitimi programı sonucunda, çocuklaı·ının 

uygun davranışlaı·ında aıtışlar olduğunu belirtmektedirler. Powers, Singer, Stevens ve 

Sowers (1992), annelere davranış yönetimi ve etkinlik planlama tekniklerini öğrettikleri 

aile eğitimi programı sonucunda annelerin, hedeflenen teknikleıi öğrenebildikleıini, 

öğrendiklerini değişik ortamlaı·a genelleyebildiklerini, çocuklarının, genelleme 

ortamlanndaki rahatsız edici davranışlarında azalmalar olduğunu belirtmektedirler. 

Akkök (1984), bir grup anneye uyguladığı aile toplantılan ve ev ziyaretlerinden oluşan 

aile rehberliği programı sonucunda, çocuklaıın özbakım becerilerinde ilerlemeler 

gösterdikleıini belirtmektedir. Vuran (1997), annelere, çocuklannın uygun davranışlaı·ını 

ödüllendirın-e ve uygun olmayan davranışlaıını eleştirmeme becerilerinin 

kazandırılınasına yönelik uyguladığı aile eğitimi sonucunda, bilgilendinne, dönüt venne 

ve dönüt verme ile ödülleıin birlikte kullanıldığı anne eğitimi süresince annelerin ve 

çocuklaı·ın belirlenen hedef davranışlaı·da değişiklikler olduğunu gözlemiştir. 

Bu aı·aştınnada elde edilen bulgulaı·, benzer aı·aştırmalarda elde edilen bu bulguları 

desteklemektedir. 



BÖLÜM4 

ÖZET, YARGI VE ÖNERiLER 

Bu araştırmada, geliştirilen aile eğitimi programını tamamlayan annelerin, 

program doğrultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalarının, zihin engelli 

çocuklarının özbakım ve ev içi becerilerini öğrenmelerindeki etkisi incelenmiştir. Bu 

bölümde, araştırmanın özeti, yargı ve önerilere yer verilmiştir. 

Özet 

Zihin engellileıin eğitimlerinin temel amacı, yaşam işlev leıini geliştirerek onları 

daha bağımsız kılmaktır. Bu amaçla, zihin engeliilere okul öncesinden başlayarak 

bağımsız yaşam beceıileri kazandırmaya yönelik eğitsel düzenlemelere yer veıilmektedir. 

Bağımsız yaşam beceıileri genel olarak, başarı için gerekli temel beceıiler, uyum için 

gerekli beceriler, günlük yaşam becerileri, mesleğe hazırlık ve mesleki beceriler olarak 

dört beceıi alanına ayrılmaktadır. 

Günümüzde zihin engeliilere bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasında 

uygulamalı davranış analizi yaklaşımı geniş kabul görmektedir. Öğrencide istenilen 

davranışı sağlayabilmek için davranış öncesi ve sonrası uyaraniann yani çevrenin 

sistematik olarak düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilen uygulamalı davranış analizi 

genel olarak altı ilkeyi içermektedir. 

1. Öğretilecek davranış ya da becerinin analiz edilmesi ve tanımlanması, 

2. Öğrencinin becerideki yapabildikleıinin sürekli ve doğrudan ölçülmesi, 

3. Öğretim süresince öğrencinin aktif olması için fırsatlar sağlanması, 

4. Öğrenci davranışiarına anında ve sistematik dönütler veıilmesi, 

5. Öğrenci davranışlannın uyaranlada kontrolü sürecinde öğretim amaçlı ipuçları 

ya da yardımlardan, doğal olarak ortaya çıkan uyaranlara geçişin sağlanması, 

6. Yeni öğrenilen becerilerin yeni dumm ve ortamıara genenemnesi ve yeıine 

getirilmesini sağlamak için stratejilerin uygulanması. 
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Uygulamalı davranış analizi ilkelerini kullanarak, becerllerin analiz edilmesi, 

öğretimi ve öğrenilenlerin değişik ortamiara genelleurnesi sürecinde ailelerin etkin 

katılımlarını sağlamaya yönelik aile eğitimi programları düzenlenebilmektedir. Özellikle 

aileleıin, ev öğretimi, grup öğretimi ve sınıfta yardımcılık gibi yaklaşımlarla çocuklanna 

öğretici olarak yetiştirilebilecekieline ilişkin araştııma bulgularına rastlanılmaktadır. 

Türkiye'de, zihin engeliilere özbakım becerileri kazandırma, kavram öğretimi, gibi 

uygulamalı araştırmaların yanında ailelere yönelik araştırmalara da rastlanılmaktadır. Bu 

araştıımalar genellikle, aile gereksinimleıinin belirlenmesi, aileleıin eğitime katılımları, 

aileleıin eğitilerek çocuklanna özbakım becerileri öğretmesi ve çocuklarına uygun 

davranışlar kazandırması alanlarında yoğunlaşmaktadır. Ancak, ailelerin çocuğunun 

eğitim gereksiniminin belirlenmesinden değerlendiımeye kadar olan öğretim sürecinde 

uygulamalı davranış analizine dayalı beceri öğretimi çalışmalannı planiayabilme ve 

uygulayabilme yeterliklerinin kazandırılınasına yönelik aile eğitimi programlarının 

bulunmadığı gözlenmektedir. 

Bu durumda, aileleıi çocuklanna özbakım ve ev içi beceıilerini öğretmede yeterli 

hale getirmeyi amaçlayan bir aile eğitimi programı geliştirme, uygulama ve aileleıin bu 

program doğrultusunda yapacakları çalışmaların, zihin engelli çocukların beceri 

öğrenmeleri üzelindeki etkisinin araştırılması gereksinimi ortaya çıkmaktadıı·. 

Araştınnanın amacı, geliştiıilen aile eğitimi programını tamamlayan annelerin 

program doğrultusunda gerçekleştirdiği beceri öğretimi çalışmalarının, zihin engelli 

çocuklarının özbakım ve ev içi becerileıini öğrenmeleıindeki etkisini belirlemektir. 

Araştıımanın deneklerini, lise ve yüksek okul mezunu üç anne ve onların çocukları 

olan 13-21 yaşlarındaki meslek okuluna devam eden zihin engelli çocuklar 

oluşturmaktadır. 

Araştıımanın bağımsız değişkeni, geliştirilen Aile Eğitimi Programı, Programın 

uygulanması ve Prograrnı tamamlayan annelerio program doğrultusunda çocuklarıyla 

gerçekleştirdiği öğretim çalışmaları; bağımlı değişkeni, zihin· engelli çocuklann, anneleri 

tarafından kendilerine öğretilen özbakım ve ev içi becerilerini öğrenme durumlandır. 

Araştınnada, bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzeıindeki etkisine ilişkin bir 

karara ulaşabilmek için tek denekli araştııma yöntemleıinden, Beceıilerarası Çoklu 

Y okiama Modeli kullanılmıştır. 

Araştınnada, Becerilerarası Çoklu Yoklama Modeli doğrultusunda, çocukların 
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özbakım ve ev içi becerilerini öğrenme durumlarına ilişkin başlama düzeyi, uygulama 

evresi, yoklama ve izleme verilerine gereksinim duyulmuştur. Bu verilerden uygulama 

evresi verileri olarak, Aile Eğitimi Programında öngörüldüğü şekilde annelerin öğretim 

süresince yaptığı kayıtlar kullanılmışur. Başlama düzeyi, yoklama ve izleme verileri ise 

araştırma modeli doğrultusunda araştırmacı tarafından toplanmıştır. 

Geliştirilen aile eğitimi programının genel amacı, zihin engelli çocuğa sahip 

aileleri, çocuklarına evde özbakım ve ev içi becerilerini öğretmede yeterli duıuma 

getirmektir. Bu amaçla, programda yüzyüze eğitim etkinliklerinden oluşan aile toplantıları 

ve ev ziyareti süreçlerine yer verilmiştir. Bu süreçlerin uygulanmasında, program amaçları 

doğrultusunda hazırlanan Özbakım ve Ev İçi Beceriletinin Öğretimi El Kitabı esas 

alınmıştır. 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı, program amaçlan 

doğrultusunda oluştumlan içerikteki konulara ilişkin açıklama ve uygulamalann ailelerin 

anlayabileceği biçimde sunulduğu, temel yazılı kaynaktır. Kitap üç bölüm ile eklerden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde ön bilgilere, ikinci bölümde öğretim öncesi hazırlıklara, 

üçüncü bölümde beceri öğretimine ilişkin açıklamalara, ekierde ikinci bölümdeki öğretim 

öncesi hazırlıkların yapılması için liste ve formlara yer verilmiştir. 

Aile Toplantıları, Aile Eğitimi Programı amaçlarına ulaşınada gerekli içeriğin 

sunulmasına yönelik uzman yönetiminde yapılan gıup toplantılarıdır. 

Programın hedeflenen amaç ya da amaçlarının gerçekleştirilmesinde son aşama 

olan ev ziyareti uzman ile ailenin ev ortamında birebir yaptıklan çalışmalardır. Ev 

ziyareti telafon göıüşmeleriyle desteklenebilmektedir. 

Deney sürecine ilk aile toplantısıyla başlanmıştır. Aile Eğitimi Programında 

öngörüldüğü üzere, her biri 1 .5 saatten oluşan üç aile toplantısı ve her öğrencinin evinde 

1.5 saat süren bir ev ziyareti yapılmış, ailelerle iletişim sağlamak amacıyla telefon 

görüşmeleri yapılmıştır. Aile toplantılan öğrencilerin devam ettiği okulda düzenlenen bir 

derslikte yapılmıştır. Aile Eğitimi Programı, annelerin aile toplantıları ve ev ziyaretinde 

yaptıklan çalışmalarda "Yeterli" hale gelme durumlarına göre değerlendirilmiştir. 

Anneler, lier bir aile toplantısı ve ev ziyareti sırasında yapılan değerlendirmeler 

sonucunda "Yeterli" hale gelene kadar çalışmalar sürdüıülmüş, yeterli hale geldikleıinde 

diğer çalışmalara geçilmiştir. 

Aile Toplantılannda annelere, ön bilgiler, beceıi öğretimi öncesi hazırlıklar ve 

beceri öğretimi konularında açıklamalara ve ömek uygulamalara yer verilmiştir. Aynı 
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zamanda ailelere aile toplantılarında edindikleri bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesine 

yönelik ev çalışmaları verilmiştir. 

Üç aile toplantısı tamamlandıktan sonra, iki aileye birer, bir aileye iki ev ziyareti 

düzenlenmiştir. Ev Ziyareti/Ziyaretleıi, araştırmacı gözetiminde, annelerin çocuklanna 

örnek olarak seçilen bir becerinin öğretim çalışmasını gerçekleştirmesi amacıyla 

yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda anneler ev ziyaretindeki amaçlarda da 

yeterli duruma geldiklerinde çalışmalara son verilmiştir. Ev ziyaretinin sonunda 

araştırmacı, annelerle birlikte, her bir annenin çocuğuyla öğretim çalışmalarını 

gerçekleştireceği birbirinden bağımsız üçer beceri belirlenmiştir. 

Bu aşamadan sonra, anneler belirlenen özbakım ve ev içi becerileıini çocuklarına 

öğretmeye başlamış ve uygulama evresi verilerini toplamış; araştıımacı, becerilere 

ilişkin başlama düzeyi, yoklama ve izleme verilerini araştııma modeli doğrultusunda 

toplamıştır. Bu çalışmalar her annenin çocuğuyla en az üç beceıinin öğretimini 

tamamlamasına kadar sürmüştür. 

Araştıımada elde edilen veriler, çocukların her bir becerinin başlama düzeyinde 

beceri basamaklannın büyük bir çoğunluğunu yerine getiremediklerini, yoklama 

verilerinin başlama düzeyi verileri ile tutarlı olduğunu, öğretim sürecinde tüm becerilerde 

hızlı bir gelişmenin ortaya çıktığını göstermektedir. Öğretim süreci sonunda ise, biıinci 

çocuğun bıçakla salatalık soyma ve doğrama, gömlek ütüleme; ikinci çocuğun bulaşık 

makinesini kullanma, elektrik süpürgesini kullanma ve ayakkabı bağı bağlama; üçüncü 

çocuğun elektrikli fınnı kullanma, çamaşır makinesini kullanma ve hazır çorba yapma 

becerileıinin tüm beceri basamaklannda bağımsızlık düzeyine (% 100) ulaştıkları 

gözlenmektedir. İzleme verileıinin öğretim süreci veıileri ile tutarlılık gösterdiği 

görülmektedir. 

Yargı 

Araştııma sonucunda elde edilen bulgular, aile toplantılan, ev ziyaretleri ve 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'ndan oluşan aile eğitimi programını 

tamamlayan annelerin program doğrultusunda çocuklarıyla gerçekleştirdiği uygulamalı 

davranış amılizine dayalı öğretim çalışmalannın, zihin engelli çocuklannın özbakım ve 

ev içi becerileıi öğrenmeleıinde etkili olduğunu gösteımektedir. Bu durum annelerin 

araştııma süresince düzenlenen aile toplantıları, ev ziyaretleri ve Özbakım ve Ev İçi 

Becerilerinin Öğretimi El Kitabı'ndan yararlandıklarının ve uygulamalı davranış analizi 

ilkeieıini öğrenerek beceıi öğretiminde uyguladıklannın bir göstergesi sayılabilir. 
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Öneriler 

Araştırma sonucunda, uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilerde 

bulunulabilir. 

U ygulamaya Yönelik Öneriler 

1. Zihin engelli çocuklara öz bakım ve ev içi beceriler gibi ailenin ilgisinin önemli 

olduğu becerileıin kazandınlmasında, ailelerin etkin katılımını sağlayacak aile eğitimi 

programları yaygınlaştırılmalıdır. 

2. Ailelerin zihin engelli çocuklarının eğitiminde öğretici olmalarını sağlayıcı 

eğitsel düzenlemelere gidilmeli, bu konuda aileler cesaretlendirilmelidir. 

3. Ailelere, uygulamalı davranış analizi yönteminin temel ilkeleıi ve uygulama 

stratejileıi öğretilebilir. 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Geliştiıilen Aile Eğitimi Programı'nın etkililiği, farklı eğitim düzeylerine sahip 

anne-habalara ya da aile bireylerine uygulanarak (örneğin, kardeşler, evdeki diğer 

akrabalar) değerlendiıilebilir. 

2. Geliştirilen Aile Eğitimi Programı'nın etkililiği, annelerin öğretim çalışmaları 

sırasında, öğretim süreçlerini kullanma duıumlarına bakılarak değerlendirilebilir. 

3. Özbakım ve içi becerilerinin dışındaki bağımsız yaşam becerileri alanlarında da 

benzer aile eğitimi programları geliştitilerek uygulanabilir ve etkililiği araştırılabilir. 

4. Program, okuma yazma bilmeyen ya da ilkokul mezunu aileler için uyarlanarak 

uygulanabilir ve bu programı tamamlayan ailelerin çocuklarının özbakım ve ev içi 

becerileıini öğrenmedeki durumları araştırılabilir. 

5. Aileleri zihin engelli çocuklarına özbakım ve ev içi becerileıi öğretmede yeterli 

duruma getirmede, farklı yaklaşırnlara dayalı farklı aile eğitimi programları geliştiı·ilerek, 

zihin engelli çocukların özbakım ve ev içi beceıilerini öğrenmelerindeki etkisi 

karşılaştınn.'a:lı olarak araştırılabilir. 

• 

• 



• 
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Çocuklarınızın günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesinde özbakım ve ev içi 

becerilerini kazanmalan önemli görülmektedir. Çocuklara bu beceriterin kazandırılması 

için okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve bu becerileri öğrenmeleıine yardımcı 

olunmaktadır. Ancak çocuklann bu becerileıi (giyinme, yemek yeme, evdeki çeşitli 

cihaziarı kullanma vb.) okul oıtamlanndan daha çok ev ortamlannda yerine getirmesi, bu 

beceriletin öğrenilmesinde ev ortamlannın daha etkili olabileceğini akla getirmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırmalar ailelerin ev ortamlarında çocuklarına özbakım ve 

ev içi becerileri kazandırabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla sizlerin uygun eğitim 

programlarından yararlanarak çocuğunuza özbakım ve ev içi beceıilerini evinizde 

öğretebileceğiniz düşünülmektedir. 

Bu konuda sizlere yardımcı olmak ve çocuğunuza özbakım ve ev içi becerilerini 

öğretmede yeterli duruma getirmek amacıyla bir aile eğitimi programı hazırlanmıştır. Bu 

programın ailelerin eğitiminde etkili olup olmayacağını belirlemek amacıyla bir araştııma 

planlanmıştır. 

Araştırma ve program hakkında sizleri bilgilendirmek ve böyle bir çalışmaya 

katılıp katılmayacağınızı öğrenmek amacıyla 15 Mayıs 1997 Perşembe günü saat 12.30 

da Avukat Lütfi Ergökmen Meslek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezinde yarım saat 

sürecek bir toplantı yapılacaktır. Eğer bu konuda bilgi almak isterseniz belirtilen gün ve 

saatte toplantıya katılınanızı rica ederim. 

Atilla CA VKA YT AR 

Anadolu Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi 
Özel Eğitim Bölümü 
Öğretim Görev li si 
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EK 2 

DENEK SEÇİMİ TOPLANTISI 

Sayın veliler, öncelikle bu toplantıya katıldığınız için teşekkür ederim. 

Sizleri böyle bir toplantıya çağırmamızın nedeni sizlere çocuklarınıza özbakım ve 

ev içi becerilerini öğretmede yardımcı olabilmek için hazırlanan aile eğitimi programına 

katılıp katılmaya~ağınızı öğrenmektir. 

Diğer ailelerin değil de sizleıin çağınlma nedeniniz ise çalışmamızın en az 8 yıllık 

ilköğretimi bitirmiş ailelerle yapılması gereğidir. 

Şimdi sizlere aile eğitimi programını tanıtmak istiyorum. 

Özbakım becerileri daha çok tuvalet, giyinme, yemek yeme ve kişisel bakım 

becerileri gibi çocuğun kendi kendisine yetmesine yardımcı olan becerileri içerir. 

Ev içi beceriler ise daha çok günlük yaşantıda ev içinde her zaman yeıine 

getirdiğimiz evdeki araç-gereçleri kullanma, mutfak becerileri, ev temizliği ve düzeni, 

çamaşır yıkama ve giysilerin bakımı ve uyku zamanındaki becerilerden oluşur. 

Programın amacı, gönderilen duyuruda da belirtildiği gibi sizleıi bağımsız olarak 

çocuğunuza özbakım ve ev içi becerileri öğretmede yeterli hale getiımektir. 

Bu amaçla sizlere Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı veıilecek, bu 

kitap temel alınarak Aile Toplantılan ve Ev Ziyareti düzenlenecektir. 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabında, özbakım ve ev içi 

becerilerinin kazandırılması konusunda açıklama ve uygulamalara yer verilmiştir. 

Yapacağımız tüm çalışmalarda bu el kitabı kullanılacaktır. 

Aile Toplantıları, zihin engelli çocuğa sahip bir grup aileyle uzman yönetiminde 

yapılan toplantılardır. 



65 

EK 2-devam 

Aile Toplantılannın temel amacı, Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El 

Kitabı'nda yer alan konularda sizlere yüzyüze eğitim vermektir. 

Aile Toplantılarına, çocuğa evde beceıi öğretecek anne ya da baba katılacaktır. 

Toplantılar en çok 5 aileyle yapılacaktır. Program süresince üç aile toplantısı yapılacaktır. 

Her toplantı yaklaşık 1.5 saat sürecektir. Toplantılar uzmanla birlikte kararlaştıracağınız 

zamanlarda Avukat Lütfi Er gökmen Meslek Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezinde 1/ A 

dersliğinde yapılacaktır. 

Programın hedeflenen amaç ya da amaçlarının gerçekleştirilmesinde son aşama 

olan Ev Ziyareti, ev ortamında uzmanla birebir yapacağınız beceri öğretimi 

çalışmalarıdır. 

Ev Ziyareti, uzmanla birlikte karar vereceğiniz bir gün yapılacaktır. Yapacağımız 

tüm çalışmalar boyunca uzmanın görüşlerine gereksinim duyarsanız ................. nolu 

telefonu arayarak uzmanla doğıudan görüşebilirsiniz. 



Becerinin Adı 
Çalışmanın Amacı 

Çalışma Yeri 
Çalışma Araçları 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

işaretierne Sistemi 

EK 3 

ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU 

Beceri Basamakları 

Bağımsız + 
Sözel İpucu S 

ı. 
Çalışma 

Model Olma 
Fiziksel Yardım 

2 
Çalışma 

-

M 
F 

3 4 5 
Çalışma Çalışma Çalışma 

6 7 8 9 10 ll 12 
Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalış mı 

~ 



EK 4 

BAŞLAMA DÜZEYi, YOKLAMA VE İZLEME VERİLERİ KAYIT FORMU 

Öğrencinin Adı 
Becerinin Adı 

ı. 

2. 

~. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Beceri Basamakları ı 

işaretierne Sistemi Bağımsız ve Doğru Yapılan Basamaklar + 
Hatalı ve Hiç Yapılmayan Basamaklar 

Yoklama Başlama Düzeyi 

2 3 4 ı 2 3 4 5 6 ı 

-- ---·-

İzleme 

2 3 4 5 

2j 



EK 5 

VERİ KAYIT FORMU 

Öğrencinin Adı : 

Becerinin Adı 

Beceri Basamaklar~ Yoklama Ba~ lamıı ])jizP.vi y O aretim Süreci Izleme Göz! 
ı 2 ı 2 3 4 ı ı 2 4 5 6 7 8 9 ı o ll ı2 13 ı 2 3 4 5 em ci 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı ~ 
Yüzdelik Oran 

" 



EK 6 

AMAÇLAR VE İÇERİK 

AMAÇLAR 
1. Ön bilgiler bilgisi. 

1.1. Bağımsız yaşam becerilerini oluşturan beceri alanlarını söyleme. 
1.2. Günlük yaşam becerilerini oluşturan beceri alanlarını söyleme. 
1.3. Özbakım becerileri ve ev içi becerilerini oluşturan beceri alanlarını söyleme. 

2. Beceri öğretimi öncesi hazırlıkları yapabilme becerisi. 
2.1. Öğretim çalışmalarına başlamadan önce çocuğun durumunu belirleyebilme. 

2.1.1. Çocuğun ev içinde yerine getiremediği becerileri belirleyebilme. 
2.1 .2. Belirlediği beceriterin öğretim sıralamasını yapabilme. 

2.2. Öğretİrnde kullanacağı ödülleri belirleme 
2.2.1. Ödül Belirleme Listesi'nden ödülleri belirleyebilme 
2.2.2. Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi hazırlayabilme. 

2.3. Becerilerio Öğretim Sırası Listesi'nde 1. sırada yer alan beceri için "Öğretim Süreci Verileri 
Kayıt Formu" hazırlayabilme. 
2.3.1. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na öğreteceği becerinin adını yazabilme. 
2.3.2. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na, çalışmanın amacını yazabilme. 
2.3.3. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na, çalışma yerini yazabilme. 
2.3.4. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na, çalışma araçlarını yazabilme. 
2.3.5. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na, öğretilecek becerinin analizini yaparak, 

beceri basamaklarını yazabilme. 
3. Beceri öğretimine ilişkin yeterlikler bilgisi. 

3.1. Çalışma zamanlarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususları söyleme. 
3.2. Öğretim öncesi son hazırlıkların nasıl yapılacağını söyleme. 
3.3. Öğretim çalışmaları bilgisi. 

3.3.1. Beceri öğretiminde çocuğun dikkatinin nasıl sağlanacağını söyleme. 
3.3.2. Yönerge vermenin ne olduğunu söyleme. 
3.3.3. Öğretimdekullanılan ipuçları bilgisi 

3.3.3.1. Sözelipucu tekniklerinin neler olduğunu söyleme. 
3.3.3.2. Model olma tekniğinin ne olduğunu söyleme. 
3.3.3.3. Fiziksel yardım tekniklerinin neler olduğunu söyleme. 

3.3.4. Öğretİrnde onaylamayı ve kullanımında dikkat edilecek hususları söyleme. 
3.3.5. Öğretİrnde ödüllendirmenin kullanımında dikkat edilecek hususları söyleme. 
3.3.6. Öğretİrnde harekete geçirmeyi ve kullanımında dikkat edilecek hususları söyleme. 

3.4. Uygulama etkinlikleri bilgisi. 
3.4.1. Beceri öğretimi çalışmalarına başlamadan yapacağı hazırlık çalışmalarını söyleme. 
3.4.2. Beceri öğretimini çalışmalarına nasıl başiayacağını söyleme. 
3.4.3. Beceri öğretimi çalışmaları sırasında çocuğun beceri basamaklarını yerine getirme 

durumuna göre nasıl davranacağını söyleme. 
3.4.4. Beceri öğretimi sırasında, çocuğun beceri basamaklarını yerine getirme durumunun 

Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'ndaki ilgili çalışma kutucuğunanasıl 
işeretleneceğini söyleme. 

4. Aile toplantılarında hazırladığı Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'nu kullanarak uzman 
gözetiminde evde çocuğuna bir beceri öğretme becerisi. 
4.1. Çocuğa öğreteceği beceri ile ilgili çalışmalara başlamadan önce öğretim öncesi son 

hazırlıkları yapma. 
4.2. Çocuğun dikkatini sağlama. 
4.3. Öğreteceği beceriye ilişkin yönergeyi verme. 
4.4. Çocuğun beceıi basamaklarını yerine getirme durumuna göre; 

4.4.1. Sözel ipuçlarını kullanma. 
4.4.2. Model olma tekniğini kullanma. 
4.4.3. Fiziksel yardım tekniklerini kullanma. 

4.5. Çocuğun yerine getirdiği beceri basamaklarını, Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'ndaki 
ilgili çalışma bölümüne işaretteyerek kaydetme. 

4.6. Çocuk beceriyi ilk basamaktan son basaınağa kadar bağımsız olarak yerine getirebilir 
duruma geldiğinde ya da çocuk art arda üç oturumda aynı performansı gösterdiğinde 
çalışmayı bitirme. 
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BÖLÜM I 
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BÖLÜM II 

EK 6-devam 
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EK 7 
AİLE ÇALIŞMALARI İÇİN YöNERGE 

Uzmanın Adı Soyadı:........................................ Tel No: ....................................... . 

Uzmanın ziyaretinden sonra aynı becerinin öğretimine art arda üç çalışmada tüm 
beceri basamaklanndaki işaretleriniz ( +) olana kadar devam edin. Bu durum 
sağlandığında uzmana telefonla haber verin. Günde iki-üç kez dört gün çalıştığınız halde 
art arda yaptığınız işaretiemelerde bir değişiklik olmuyorsayine uzmana haber verin. 

Uzman evinize gelerek çalıştığınız beceriye ilişkin değerlendirmelerini 

yapacaktır. 

* Uzman değerlendirmeleri yaptıktan ve size 1. beceriyi öğretmeye başlayın 
dedikten sonra ı. becerinin öğretimine başlayın. 

* Çalışmalarınızı öğreteceğiniz beceri ıçın hazırladığınız Öğretim Süreci 

Verileri Kayıt Formunda işaretleyin. Bu beceriyi öğretirken günde en az bir kez örnek 
beceriyi çocuğunuza yaptırın. 

* ı. beceride art arda en az üç çalışmada tüm işaretleriniz + olduğunda ya da art 
arda en az üç çalışmada işaretlerneleriniz aynı olduğunda uzmana haber verin. Günde 
iki-üç kez dört gün çalıştığınız halde art arda yaptığınız işaretiemelerde bir değişiklik 
olmuyorsayine uzmana haber verin. 

* Uzman değerlendirmeleri yaptıktan ve sıze 2. beceriyi öğretmeye başlayın 
dedikten sonra 2. becerinin öğretimine başlayın. 

* Çalışmalarınızı öğreteceğiniz beceri ıçın hazırladığınız Öğretim Süreci 
Verileri Kayıt Formunda işaretleyin. Bu beceriyi öğretirken günde en az birer kez örnek 

beceri ve 1. beceriyi çocuğa yaptırın. 

2. beceride art arda en az üç çalışmada tüm işaretleriniz + olduğunda ya da art 
arda en az üç çalışmada işaretlerneleriniz aynı olduğunda uzmana haber verin. Günde 
iki-üç kez dört gün çalıştığınız halde art arda yaptığınız işaretiemelerde bir değişiklik 
olmuyorsayine uzmana haber verin. 

* Uzman değerlendirmeleri yaptıktan ve size 3. beceriyi öğretmeye başlayın 

dedikten sonra 3. becerinin öğretimine başlayın. 
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* Çalışmalannızı öğreteceğiniz beceri için hazırladığınız Öğretim Süreci 
Verileri Kayıt Formunda işaretleyin. Bu beceriyi öğretirken günde en az birer kez örnek 
beceri, 1. ve 2. beceriyi çocuğa yaptırın. 

* 3. beceride art arda en az üç çalışmada tüm işaretleriniz +olduğunda ya da art 

arda en az üç çalışmada işaretlerneleriniz aynı olduğunda uzmana haber verin. Günde 
iki-üç kez dört gün çalıştığınız halde art arda yaptığınız işaretiemelerde bir değişiklik 
olmuyorsa yine uzmana haber verin. 
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EK8.1 

BİRİNCİ ANNE G'NİN Y APTlGI ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI 

ÇOCUGA ÖGRETİLECEK BECERİLERi BELiRLEME LiSTESi 

ÖZBAKIM BECERİLERi 

TuvaJet Becerileri 
f 1 TtnaletiHi İşB:Fet Etme 
(+) Tuvalete Gitme 
( +) Tuvalete Oturma 
(+) Tuvaletini Yapma 
( -) Temizlenme 
( +) Sifon u Çekme 
( +) Pantolonunu Çekme 
( +) Ellerini Yıkama 
(-) El kurulama * 
(-) Terlik kullanma * 

Giyinme Becerileri 
(+) Şapka Çıkarma-Takma 
(+) Ceket Çıkarma-Giyme 
(+) Eldiven Çıkarma-Giyme 
(+) Ayakkabı Çıkarma-Giyme 
(+) Çorap Çıkarma-Giyme 
(+) Pantolon Çıkarma-Giyme 
(+) Gömlek Çıkaıma-Giyme 
(+) Tişöıt-Atlet Çıkaı·ma-Giyme 
( +) Ayakkabı Bağı Çözme-Bağlama 
f 1- Etek Çıkafma Giyme 
(+) Düğme Açma-llikierne 
(+) ~emer Çıkarma-Bağlama 
(-) U zerini değiştirme * 
( ) ..................................... . 

Yemek Y erne Becerileri 
( +) Parmaklaı·ı y la Y erne 
(+) Yiyecekleri Kopaı·ma 
(+) Bardaktan İçme 
(+) Tabağına Yemek Alma 
( +) Kaşıkla Y erne 
(+) Çatalla Yeme 
(+) Yiyecekleri Kesme 
(-) Sofra Kurallaı·ına U yına 
( ) 
( ) 

~işisel Bakım Becerileri 
(+) El.::Yüz Yıkama 
(_) Traş Olma 
(+) Diş Fırçalama 
f t Makyaj Yapma 
(+) Saç Tarama 
( +) Cilt Bakımı 
(+) Banyo Yapma 
(-) Tırnak Kesme * 
(-) Gusul Apdesti Alma * 

* Annenin ekiediği beceriler 

EV İÇİ BECERİLERi 

Evdeki Araç-Gereçleri Kullanma 
(+) Saç Kurutma Makinesi 
(-) Telefon 
(+) Elektrik Süpürgesi 
( +) Çamaşır Makinesi 
(+) Televizyon 
(-) Kurutma Makinesi 
(+) Müzik Seti 
( -) Bulaşık Makinesi 
(+) Gazlı Ocak 
(+) Tost Makinesi 
(+) Şofben 
(+). Mikser 
(-) Telefonla Dışarıyı Arama * 
(-) Kapıyı Anahtm-la Açma, Kapama 

Mutfak Becerileri 
(+) Yiyecek Hazırlama Saklama 
(+) Bulaşık Yıkama 
( +) İçecek Hazırlama 
(+) Mutfak Tezgahını Temizleme 
(+) Yemek Masası Hazırlama 
( -) Bıçak Kullanma 
( ) 

Ev Temizliği ve Düzeni 
(+) Toz Alma 
( +) Eşyaları Yerleştirme 
(+) Yerleri Süpüıme-Silme 
( ) 
( ) 

Çamaşır Yıkama ve Giysilerin Bakım 

(+) Çamaşır Yıkama-Kmutma 
(-) Giysileri Onaıma 
( -) Giysileri Utüleme 
(+) Giysileri Yerleştirme 
( ) 
( ) 

Uyku Zamanı 
(+) Yatağını Toplama 
( +) Yatağını Yap ma 
(+) Yatak Odasını Temizleme 
( +) Yatak Odasını Düzenleme 
( ) 
( ) 

·· .. ' .'~ı t 
r 

' 'j 



75 

EK 8.1-devam 

ÇOCUGUN YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER LiSTESi 

* Temizlenme 

* Sofra kurallanna uyma 

* Traş olma 

* Telefon kullanma (arama) 

* Kurutma makinası kullanma 

* B ulaşık makinası kullanma 

* Giysileri onarma 

* Giysileri ütüleme 

* Tırnak kesme 

* Bıçak kullanma 

* 
* 
* 
* ........................................................................................................................................... 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi 

1 Telefon kullanma (arama) 

2 Tırnak Kesme 

3 Bıçak kullanma 

4 Gömlek ütüleme 

5 Sofra kurallanna uyma 

6 Giysileri onarma 

7 Traş olma 

8 .......................................................................................................................................... . 

9 .......................................................................................................................................... . 

10 ........ <:······························································································································· 
ı ı········································································································································· 
12 ........................................................................................................................................ . 

13 ........................................................................................................................................ . 

14 ........................................................................................................................................ . 

15 ........................................................................................................................................ . 
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EK 8.1-devam 

ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler 

(+)Pasta 

(+) Kraker 

(+) Kek 

(+) Sandviç 

(+)Şeker 

(+) Büsküvi 

( +) Çikolata 

( +) Dondurma 

(+)Meyve 

(+) Fındık ezmesi 

(+) Patates cipsi 

(+) Ciklet 

(+) Süt 

(+) Oralet 

(+) Meyve suyu 

(+) Kola 

(+) Gazoz 

(+)Çay 

( ) ............................... . 
() .............................. .. 
Nesne ve Oyuncaklar 

(+) Renkli kalemler 

(-) S ilgiler 

(+) Teyp kasetleri 

(-) Oyuncaklar 

(-) Oyun kartları 

( +) Renkli Kitaplar 

f 1 Ta:kilar 

(+) Giysiler 

(-) Hayvan Fotoğrafı 

(+) Ünlülerin posterleri 

( ) .............................. .. 
( ) .............................. .. 

* Annenin ekiediği ödüller 

Oyunlar Etkinlikler 

(-) Babasıyla Top oynama (+) TV izleme 
(-) Kamyonlar la oynama 

(-) Bebeklerle oynama 

(-) Çamurla oynama 

(-) Arabalar la oynama 

(-) Kumla oynama 

f 1 Bisiklete binme 

(-) Arkadaşlan ile 

- oynama 

(-) Hayvanlarla oynama 

(-) Anneyle eveilik 

- oynama 

(-) Sahneağa binme 

(-) Saklambaç oynama 

(-) Kaydıraktan kayma 

(-) Körebe oynama 

(-) Uçurtma uçuıma 

(-) Çocukla İskarnbil 

oynanması 

( +) Çocukla dama 

oynanması 

(-) Alışveriş etme 

( +) Çiçeklere bakma 

(-) Pikniğe gitme 

f 1 Kitap dergi gazete 

okuma 

( +) Evi temizleme 

f 1 Resimys:pma bo)'ama 

(+)Yemek masası 

hazırlama 

(+) Müzik dinleme 

(-) Masal dinleme 

( +) Evde annesine yardım 

etme 

(-)Kendisine kitap 

okunınası 

(-) Oyun parkına gitme 

(-) Bir arkadaşını eve davet 

etme 

(-) Sinemaya gitme 

( ) .... .. .. .. .. ...... .. .. .. ............. f 1 Özel telefon görüşmesi 
( ) .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .... yapabilme 

Sosyal Ödüller f 1 Arkadaşlan ile 

(+) Alkışianma eğlenceye katılma 

( +) Aferin denmesi 

(-) Saçının okşanması 

( +) Çok güzel denmesi 

( +) Ku c aklanma 

f 1 Anne babanın işyeıini 

ziyarete gitme 

( +) Bakkala giderek 

istediğini alabilme 

(-) Y anaklanndan ( +) Babasına yardım etme 

öpülmesi (-) Arkadaşına gitme 

( ) El ele vurma * ( ) ...................................... .. 
() ..................................... () ...................................... .. 
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EK 8.1-devam 

ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖDÜLLER LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler 

*Çikolata 

*Sandviç 

*K ek 

*Ko la 

*Şekerpare 

*B aklava 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nesne ve Oyuncaklar 

*Teyp kasetleri 

*Oyun kaıtları 

*Ünlülerin posterleri 

* 
* 
* 
* 
* 
* ......... ~··~ ..................... . 
* 
* 
* 
* 
* 

Oyunlar 

*Saklambaç 

*Çocukla dama oynanması 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Etkinlikler 

*TV izleme 

*Müzik dinleme 

*Evi temizleme 

*Masa hazırlama 

*Çiçek bakma 

*Bakkala giderek istediğini 

alma 

*Babasına yardım etme 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* 

Sosyal Ödüller 

* Alkışianma 

*Aferin denmesi 

*Çok güzel denmesi 

*El ele vurma 

*Sen bilirsin denmesi 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

*......................................... * ........................................... . 

* * ········································· ············································ 
* * 
* * ········································· ············································ 
* * ········································· ············································ 
*......................................... * ........................................... . 

* * ········································· ........................................... . 
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EK 8.1-devam 

Öğrencinin Adı : Ö.K. 
Becerinin Adı : TELEFONU KULLANMA (ÖRNEK BECERİ) 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

cd 

8 
a 
~ 

~ 
ı:: 

<8 
~ 
E-< 

Beceri Basamakları Oturumlar ı ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ı o ll ı 2 3 4 5 6 Gözl 
mıci 

Telefonu kullaınnak için sandalyeye otur. - s + + + + i.J / + + + + + + + + + + -
Telefonu kendine doğru çevir. + + + + + + ll l+ + + + + + + ;,.-+ + + + + 
Arayacağın nurnarayı defterden bul. - \1 s s + + l't rı- + + + + + +i: + + + -
Numarayı kağıda yaz. ıu s + + + + j + + + + + + i" 'i + + + -
Rakarnlan bir kez oku. A \1 s s s s lf;:' 4 + + + + + 4 _j + + + -
Ahizeyi al. 1~ + + + + + 1\-- ~+ + + + + + -li + + + + + 

' ll s ~ 4 Numaralan sırayla çevir. ,) 

F M M M s s + + + + + + + -
Çalma sesini dinle. I!F + + + + + +" + + + + + + ~ ~ + + + + 
Meşgul çalı yorsa kapat. A+ + + + + 1 + + + + + + : -:ı: + + + -
Alo de, kimi aradığını söyle. h:ii s s s s s +A + + + + + + ~ fil+ + + -

Kendini tanıt. - s s s s s I.P + + + + + + 't 4 + + + -

Konuşmam yap. -~"' s s s s S. rt t + + + + + ~ ~ + + + -
Teşekkür et. - s s s s s .. f ı + + + + + + + + + + -
Telefonu kapat. + + + + + + 1t + + + + + + + + + + + + 
Telefonu düzelt. - s s s s •"""' + ·"'+· '+ + + + + + + + + + + -

Sandalyeyi yerine koy. - s + + + + + + + + + + + + + + + + -

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı 5 15 s ıs 9 10 15 15115 16 16 16116 15 16 16116 161 14 
Yüzdelik Oran pı.ZSIJı.ııt 50 ı 50 f6.Z5 z.5cp3.75r3.75r3.75 ıoo 100 100 1ıoo t3.75ııoo poo ı 100 ııoo 1 12ı 

Anne G'nin Çocuğu Ö'ye Örnek Olarak Öğrettiği Telefonu Kullanma 
Becerisinin Grafiği 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

lO 

o 

• • ••• • 

ı 3 5 7 9111315171921232527293133353739414345474951535557596163 

Otururnlar 



EK8.2 

İKİNCİ ANNE T'NİN Y APTlGI ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI 

ÇOCUGA ÖGRETİLECEK BECERİLERi BELiRLEME LiSTESi 

ÖZBAKIM BECERİLERi 

TuvaJet Becerileri 
f t Tuvaletiai işaret Etme 
(+) Tuvalete Gitme 
( +) Tuvalete Oturma 
( +) Tuvaletini Yapma 
(-) Temizlenme 
(+) Sifonu Çekme 
(+) Pantolonunu Çekme 
( +) Ellerini Yıkama 
( ) 
( ) 

Giyinme Becerileri 
(+) Şapka Çıkarma-Takma 
(+) Ceket Çıkarma-Giyme 
(_) Eldiven Çıkarma-Giyme 
(+) Ayakkabı Çıkarma-Giyme 
(+) Çorap Çıkarma-Giyme 
(+) Pantolon Çıkarma-Giyme 
(+) Gömlek Çıkarma-Giyme 
(+) Tişöıt-Atlet Çıkarma-Giyme 
(-) Ayakkabı Bağı Çözme-Bağlama 
f j- Etek Çıkarma Giyme 
(+) Düğme Açma-İlikierne 
(-) Kemer Çıkarma-Bağlama 
( -) ..................................... . 
( ) ..................................... . 

Yemek Y erne Becerileri 
(+) Parmaklarıyla Yeme 
(+) Yiyecekleri Koparına 
(+) Bardaktan İçme 
(+) Tabağına Yemek Alma 
( +) Kaşıkla Y erne 
(+) Çatalla Yeme 
( +) Yiyecekleri Kesme 
(+) Sofra Kurallanna U yına 
( ) 
( ) 

Kişisel Bakım Becerileri 
(+) El-Yüz Yıkama 
(-) Traş Olma 
(+) Diş Fırçalama 
f 1 Makyaj Yapma 
(-) Saç Tarama 
(-) Cilt Bakımı 
(+) Banyo Yapma 
( ) 
( ) 

EV İÇİ BECERİLERi 

Evdeki Araç-Gereçleri Kullanma 
(+) Saç Kurutma Makinesi 
(+) Telefon 
(-) Elektrik Süpürgesi 
(-) Çamaşır Makinesi 
( +) Televizyon 
f t Kurutma Makiaesi 
(+) Müzik Seti 
(+) Bulaşık Makinesi 
(-) Gazlı Ocak 
(-) Tost Makinesi 
(-) Şofben 
(-) Mikser 

' ( ) ................................................. . 
( ) .................................................. .. 

Mutfak Becerileri 
( -) Yiyecek Hazırlama Saklama 
(-) Bulaşık Yıkama 
( +) İçecek Hazırlama 
(+) Mutfak Tezgahını Temizleme 
(+) Yemek Masası Hazırlama 
( ) 
( ) 

Ev Temizliği ve Düzeni 
(+) Toz Alma 
( _) Eşyaları Yerleştirme 
(_) Yerleri Süpüıme-Silme 
( ) 
( ) 

Çamaşır Yıkama ve Giysilerin Bakım 

(-) Çamaşır Yıkama-Kurutma 
(-) Giysileri Onarma 
(-) Giysileri Utüleme 
(-) Giysileri Yerleştirme 
( ) 
( ) 

Uyku Zamam 
(+) Yatağını Toplama 
( +) Yatağını Yapma 
(+) Yatak Odasını Temizleme 
( +) Yatak Odasını Düzenleme 
( ) 
( ) 
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EK 8.2-devam 

ÇOCUGUN YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER LiSTESi 

* Eldiven çıkarma giyme 

* Ayakkabı bağı çözme-bağlama 

* Kemer çıkarma-bağlama 

* Traş olma 

* Saç tarama 

* Elektrik süpürgesini kullanma 

* Çamaşır makinası kullanma 

* Gazlı ocağı kullanma 

* Tost makinesini kullanma 

* Şofben kullanma 

* Mikser kullanma 

* Yiyecek hazırlama 

* B ulaşık yıkama 

* Yerleri süpüıme silme, Giysi onaıma, ütüleme,_yerl~§tirme. 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi 

ı. Gazlı ocağı kullanma 

2. B ulaşık makinasını kullanma 

3. Elektrik süpürgesini kullanma 

4. Ayakkabı bağı çözme bağlama 

5 Traş olma 

6 Saç tarama 

7 Yerieri süpürme silme 

8 Çamaşır ütüleme 

9 .......................................................................................................................................... . 

ıo ........ -.............................................................................................................................. . 
ı ı ........................................................................................................................................ . 
ı2 ........................................................................................................................................ . 
ı3 ........................................................................................................................................ . 

ı4 ........................................................................................................................................ . 
ı5 ........................................................................................................................................ . 
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EK 8.2-devam 

ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler 

(+) Pasta 

(+) Kraker 

(+) Kek 

(+) Sandviç 

(-)Şeker 

(+) Büsküvi 

(-) Çikolata 

( +) Donduıma 

(-)Meyve 

(-) Fındık ezme si 

(-) Patates cipsi 

(-) Ciklet 

(+) Süt 

(-) Oralet 

(+) Meyve suyu 

(+) Kola 

( -) Gazoz 

(-)Çay 

(+) Köfte * 
(+)Tavuk* 

Nesne ve Oyuncaklar 

f 1 Renkli kalemler 

f 1 Silgiler 

( +) Te yp kasetleıi 

(-) Oyuncaklar 

f 1 Oyun kartlan 

(-) Renkli Kitaplar 

f 1 Takılar 
f 1 Giysiler 

f 1 Hayvan Fotoğrafı 

(+) Ünlülerin posterleri 

( ) ............................... . 

( ) ································ 
* Annenin ekiediği ödüller 

Oyunlar Etkinlikler 

f 1 Babasıyla Top oynama ( _) TV izleme 

(-) Kamyonlada oynama ( _) Alışveıiş etme 

f 1 Bebeklerle oynama f-1 Çiçeklere bakma 
f 1 Çamurla oynama 

( +) Arabalada oynama 

f 1 Kumla oynama 

f t Bisiklete binme 

(-) Arkadaşlan ile 

oynama 

f t Hayvanlarla oynama 

f 1 Anne;'le eveilik 

oynama 

f 1 S alın c ağa binme 

f t Saklambaç oynama 

f 1 Kaydıraktan kayma 

f 1 Körebe oynama 

f t Uçurtma uçunna 

f 1 Çocukla İskaınbil 

oyuanınası 

f+t Çocukla dama 

oyuanınası 

( ) .................................... . 

( ) ································ 
Sosyal Ödüller 

(+) Alkışianma 

( +) Aferin denmesi 

(+) Saçının okşanması 

( +) Çok güzel denmesi 

( +) Kucaklanma 

( +) Yanaklarından 

öpülmesi 

( ) ····································· 
( ) ................................... .. 

(-) Pikniğe gitme 

(-) Kitap-dergi-gazete 

okuma 

f-1 Evi temizJeme 

f 1 Resiınyapma boyama 

f 1 Yemek masası 

ha23ırlama 

( +) Müzik dinleme 

f 1 Masal dinleme 

f+1 Evde annesine yardım 

etme-

f-1 Kendisine kitap 

okunınası 

f-1 Oyun parkına gitme 

(-) Bir arkadaşını eve davet 

etme 

f 1 8inemaya gitme 

(-) Özel telefon görüşmesi 

yapabilme 

(-) Arkadaşlan ile 

eğlenceye katılma 

f 1 Anne babanın işyerini 

23iyarete gitme 

( +) Bakkala giderek 

istediğini alabilme 

f 1 Babasına yardım etme 

(+) Arkadaşına gitme 

(+) Seyahate çıkma * 
(+) Arabayla geziye çıkma* 
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EK 8.2-devam 

ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖDÜLLER LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler 

*Sandviç 

*Dondurma 

*Meyve suyu 

*Fanta 

*Kek 

*Süt 

*Köfte 

*Tavuk 

*Patates cipsi 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nesne ve Oyuncaklar 

*Teyp kasetleri 

*Ünlülerin posterleri 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Oyunlar 

* Arkadaşlan ile oynama 

* Arabalada oynama 

* 
* 
* 
* 
* 

Etkinlikler 

* Müzik dinleme 

* Bakkala giderek istediğini 

alma 

*Arkadaşına gitme 

*Seyahate çıkma 

*Pikniğe gitme 

* Arabay la gezme 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 

Sosyal Ödüller 

*K uc aklanma 

* Afeıin denmesi 

* Alkışianma 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * ········································· ············································ 
* * ......................................... ············································ 

* * ·········································· ············································ 
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EK 8.2-devam 

Öğrencinin Adı : Ç. S. 
Becerinin Adı : GAZLI OCAGI KULLANMA (ÖRNEK BECERI) 

Beceri Basamakları - Oturumlar ı ı 2 3 4 5 ı 2 3 4 5 6 'öı - ın: 

ı. Dolabın kapağını aç. - M S lt + + + + + + + -

2. Tüpü aç. ü F s 1'-- + + + + +, + + -

3. Dolabın kapağını kapat. 
M' s +i\, + + + + +.J !+ + -

4. Ocağın karşısına geç. A + +ı~ + + + + ı-r v + -

5. Çakınağı sağ eline al. 
- + +~ + + + + lı/. ~ + -

6. Çakınağı ocağa yaklaştır. s s + 1-• + + + + 1"1 + + --
7. Diğer elinle ocak düğmesini aç. - s +t + + + + ..,m ., + -

8. Çakınakla ocağı yak. ı ı~ + +ıi + + + + 11 ~ + -

9. Çakınağı yerine koy. - + + l + + + + IT"' ı-ı + -

10. Ocak düğmesini kapat. 
i~. + + l + + + + ll\ fi + -

ll. Dolabın kapağını aç. L'V 
+ + ~ + + + + + + + -

~ rı 
>. 

12. Tüpü kapat. - s + ~j r + + + 11 ~ + -

13. Dalabm kapağını kapat. A + + f.J ~ + + + + + + -

A -

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı o 7 ll 13 13 13 3 13 13 13 13 3 o 
Yüzdelik Oran o 3.84 js4.6ı ıoo ıoo ıoo 00 ıoo ıoo ıoo ıoo ıoo o 

Anne T.'nin Çocuğu Ç. 'ye Örnek Olarak Öğrettiği Gazlı Ocağı 
Kullanma Becerisinin Grafiği 

100 • • • • • • 
90 

80 ro 
E 70 § 
~ 60 ::s 
~ 

...... 50 >bJJ ro 
(.) 40 o 
...... 
] 30 
o 

20 

10 

o 
3 5 7 9 ı ı ı3 ı5 ı7 ı9 2ı 23 25 27 29 3 ı 33 35 37 39 4ı 43 45 47 49 5ı 53 

Oturumlar 
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Ek 8.3 

ÜÇÜNCÜ ANNE F'NIN Y APTlGI ÇALIŞMALAR VE SONUÇLARI 

ÇOCUGA ÖGRETİLECEK BECERİLERi BELiRLEME LiSTESi 

ÖZBAKIM BECERİLERi 

Tuvalet Becerileri 
f 1 Ttıvaletini İşa:ret Etı:He 
( +) Tuvalete Gitme 
( +) Tuvalete Otuıma 
( +) Tuvaletini Yap ma 
(+) Temizlenme 
( +) Sifon u Çekme 
( +) Pantolonunu Çekme 
( +) Elleıini Yıkama 
( ) 
( ) 

Giyinme Becerileri 
(+) Şapka Çıkarma-Takma 
(+) Ceket Çıkarma-Giyme 
(+) Eldiven Çıkarma-Giyme 
(+) Ayakkabı Çıkarma-Giyme 
(+) Çorap Çıkarma-Giyme 
(+) Pantolon Çıkaıma-Giyme 
(+) Gömlek Çıkaıma-Giyme 
(+) Tişöıt-Atlet Çıkaı·ma-Giyme 
(+) Ayakkabı Bağı Çözme-Bağlama 
(+) Etek Çıkarma-Giyme· 
(+) Düğme Açma-İlikierne 
(+) ~emer Çıkaı·ma-Bağlama 
( -) U zerini değiştirme * 
( ) 

Yemek Y erne Becerileri 
(+) Parmaklarıyla Yeme 
(+) Yiyecekleri Koparına 
(+) Bardaktan İçme 
(+) Tabağına Yemek Alma 
( +) Kaşıkla Y erne 
( +) Çatalla Y erne 
(+) Yiyecekleri Kesme 
(+) Sofra Kurallarına Uyma 
( ) 
( ) 

Kişisel Bakım Becerileri 
(+) El~Yüz Yıkama 
f f Traş Olma 
(-) Diş Fırçalama 
( +) Makyaj Yap ma 
(+) Saç Tarama 
(+) Cilt Bakımı 
(+) Banyo Yapma 
( ) 
( ) 

* Annenin ekiediği beceıiler 

EV İÇİ BECERİLERi 

Evdeki Araç-Gereçleri Kullanma 
(+) Saç Kurutma Makinesi 
(+) Telefon 
( +) Elektrik Süpürgesi 
(-) Çamaşır Makinesi 
( +) Televizyon 
f 1 Ktımtma Makinesi 
(+) Müzik Seti 
(+) Bulaşık Makinesi 
(-) Gazlı Ocak 
(+) Tost Makinesi 
(-) Şofben 
(+) Mikser 
( -) Fırın * 
( ) ..................................... . 

Mutfak Becerileri 
(+) Yiyecek Hazırlama Saklama 
( +) B ulaşık Yıkama 
( +) İçecek Hazırlama 
(+) Mutfak Tezgahını Temizleme 
(+) Yemek Masası Hazırlama 
(-) Yemek pişirme * 
(-) Kek yapma* 

Ev Temizliği ve Düzeni 
(+) Toz Alma 
(+) Eşyaları Yerleştirme 
(+) Yerleri Süpümıe-Silme 
( ) 
( ) 

Çamaşır Yıkama ve Giysilerin Bakım 

(+) Çamaşır Yıkama-Kurutma 
(+) Giysileri Onaıma 
(+) Giysileri Utüleme 
(+) Giysileri Yerleştirme 
( ) 
( ) 

Uyku Zamanı 
(+) Yatağını Toplama 
( +) Yatağını Yap ma 
(+) Yatak Odasını Temizleme 
( +) Yatak Odasını Düzenleme 
( ) 
( ) 
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ÇOCUGUN YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER LiSTESi 

* Fınn kullanma 

* Gazlı ocağı kullanma 

* Çamaşır makinasını kullanma 

* Yemek pişirme 

* Diş fırçalama 

* Kek yapma 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi 

1. Gazlı ocağı kullanma 

2. Eleku·ikli fırın kullanma 

3. Çamaşır makinasını kullanma 

4. Yemek pişirme (çorba yapma) 

5. Kek yapma 

6 .......................................................................................................................................... . 

7 .......................................................................................................................................... . 

8 .......................................................................................................................................... . 

9 .......................................................................................................................................... . 

ıo ........ ~, .............................................................................................................................. . 
ı ı ........................................................................................................................................ . 
ı2 ........................................................................................................................................ . 
ı3 ........................................................................................................................................ . 

ı4 ........................................................................................................................................ . 
ı5 ........................................................................................................................................ . 
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ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler Oyunlar Etkinlikler 
(+) Pasta ( -) Babasıyla Top oynama ( +) TV izleme 
( -) Kraker f ~ Kamyonlada oynama (-) Alışveıiş etme 
(+) Kek ( +) Bebeklerle oynama (-) Çi çekiere bakma 
( -) Sandviç ( -) Çamurla oynama ( +) Pikniğe gitme 
(-) Şeker f ~ ı'\rabalarla oynama (-) Kitap-dergi-gazete 
(+) Büsküvi f ~ Kttmla oynama okuma 
( +) Çikolata f ~ Bisiklete binme 

(-) Evi temizleme 
( +) Donduıma ( +) Arkadaşlan ile 

(-) Resimyapma-boyama 
(-)Meyve oynama 

(-) Yemek masası 
(-) Fındık ezmesi (-) Hayvanlarla oynama 

hazırlama 
(+) Patates cipsi (-) Anneyle eveilik 

( +) Müzik dinleme 
(+) Ciklet oynama 

( ) Masal dinleme 
(-) Süt (-) Sahneağa binme 

( -) Oralet (-) Saklambaç oynama 
(-) Evde annesine yardım 

(-) Meyve suyu (-) Kaydıraktan kayma 
etme 

(+) Kola (-) Körebe oynama 
(-) Kendisine kitap 

( -) Gazoz (-) U çuıtma uçuıma 
okunınası 

( -) Çay (-) Çocukla İskarnbil ( +) Oyun parkına gitme 

( ) ................................ aynanınası 
( +) Bir arkadaşını eve davet 

( ) ······························· (-) Çocukla dama etme 

Nesne ve Oyuncaklar aynanınası 
(+) Sinemaya gitme 

(-) Renkli kalemler ( ) ..................................... (+) Özel telefon görüşmesi 

(-) S ilgiler ( ) ································ yapabilme 

( +) Te yp kasetleıi Sosyal Ödüller (+) Arkadaşları ile 

(-) Oyuncaklar (+) Alkışianma eğlenceye katılma 

(-) Oyun kartları ( +) Aferin denmesi (+) Anne babanın işyeıini 

(-) Ren~li Kitaplar (+) Saçının okşanması ziyarete gitme 

(+) Takılar ( +) Çok güzel denmesi ( +) Bakkala giderek 

(+) Giysiler ( +) Kucaklanma istediğini alabilme 

(-) Hayvan Fotoğrafı ( +) Yanaklarından (-) Babasına yardım etme 

( -) Ünlüleıin posterleri öpülmesi ( +) Arkadaşına gitme 

(-) ································ ( ) ····································· ( ) ........................................ 

( ) ................................ ( ) ····································· ( ) ........................................ 
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ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖDÜLLER LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler 

*Pasta 

*Kek 

*Büskivi 

*Dondurma 

*Çikolata 

*Patates cipsi 

*Ko la 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Nesne ve Oyuncaklar 

*Takılar 

*Giysiler 

*Teyp kasetleri 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* --··································· 

* 
* 
* 
* 
* 

Oyunlar 

*Bebeklerle oynama 

*Arkadaşları ile oynama 

* 
* 
* 
* 
* 

Etkinlikler 

*TV izleme 

*Müzik dinleme 

*Sinemaya gitme 

*Pikniğe gitme 

*Bir arkadaşını eve davet 

etme 

* 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
* 
* 

Sosyal Ödüller 

* Saçının okşanması 

*Kucaklama 

* Afeıin denmesi 

*Y anaklarından öpülmesi 

*Çok güzel denmesi 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* * 
* 
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Ek 8.3-devam 

Öğrencinin Adı :S. K. 
Becerinin Adı : GAZLI OCAGI KULLANMA (ÖRNEK BECER1) 

Beceri Basamakları Oturumlar ı ı 2 3 4 ı 2 3 4 --ı. Tüpü kontrol et. IR s i i + + +[4- + 

2. Ocağın dü1!melerini kontrol et. + + + + + + +4 + ;. 

3. Çakmağı kontrol et. 
:- s +'·lt + + .f'Fr + 
.-

4. Çakmağı yak. •? s ~4 + + .r '1 + 

5. Ocağın düğmesini aç. t M \ J + + i ~ + 

6. Çakmağı ocağa yaklaştır, yak. l\ + 1 t + + ~ l.:t + 

7. Ocakla işin bittiğinde kapat. '~ + ~ ~ + + 11 ~ + 
.H 

l ı·~ ii 
F\ jJ f.J i. rj 

L~ 1 h 
,;. .ı&.. j ı.:.ı 

1, /~ 

j \ 
Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı 

ı 3 7 7 7 7 7 7 7 

Yüzdelik Oran 14.28 l85 100 100 100 100 100 100 100 

.. 

Anne F.'nin Çocuğu S.'ye Örnek Olarak Öğrettiği Gazh Ocağı 
Kullanma Becerisinin Grafiği 

100 • • • • • 
90 

ro 80 
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....-< 

....-< 60 :::: 
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EK-9 

PROGRAM AMAÇLARINI DEGERLENDİRME ARACI 

Değedendilme Alanı 

Değerlendiıme Yöntemi 

Alt Amaçlar 

Ön Bilgiler bilgisi. 
Sözel sorular 

ı. Bağımsız Yaşam Becerilerini oluşturan beceri alanlarını söyler. ( ) 
2. Günlük Yaşam Beceıilerinin oluşturan beceıi alanlarını söyler. ( ) 
3. Özbakım Becerileri ve Ev içi Beceıilerini oluşturan beceıi alanlarını söyler. () 

Değerlendirme Alanı 

Değerlendirme Yöntemi 

Alt Amaçlar 

Beceri öğretimi öncesi hazırlıkları yapabilme becerisi. 
Aile çalışmalarının incelenmesi 

1. Öğretim çalışmalarına başlamadan önce çocuğun durumunu belirler. ( ) 
ı. Çocuğun ev içinde yerine getiremediği becerileri belirler. ( ) 
2. Belirlediği becerilerio öğretim sıralamasını yapar. ( ) 

2. Öğretİrnde kullanacağı ödülleıi belirler. ( ) 
ı. Ödül Belirleme Listesini dolduıur. ( ) 
2. Çalışmalarda Kullanılacak Ödüller Listesi hazırlar. ( ) 

3. Beceıilerin Öğretim Sırası Listesinde 1. sırada yer alan beceri için "Öğretim Süreci 
Verileıi Kayıt Foımu" hazırlar. () 
1. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Foımu'na öğreteceği becerinin adını yazar. ( ) 
2. Öğretim Süreci Velileri Kayıt Formu'na çalışmanın amacını yazar. ( ) 
3. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na çalışma yerini yazar. () 
4. Öğretim Süreci Verileıi Kayıt Foımu'na çalışma araçlannı yazar. () 
5. Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'na beceri basamaklarını yazar. () 

Değerlendirme Alanı 

Değerlendirme Yöntemi 

Alt Amaçlar 

Beceri öğretimine ilişkin yeterlikler bilgisi. 
Sözel sorular 

1. Çalışına zamanlarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususları söyler. ( ) 
2. Öğretim öncesi son hazırlıkların nasıl yapılacağını söyler. () 
3. Öğretim çalışmalan bilgisi. 

1. Beceri öğretiminde çocuğun dikkatinin nasıl sağlanacağını söyler () 
2. Yönerge veımenin ne olduğunu söyler. ( ) 
3. Öğretünde kullanılan ipuçları bilgisi 
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ı. Sözel ipucu tekniklerinin neler olduğunu söyler. ( ) 
2. Model olma tekniğinin ne olduğunu söyler. ( ) 
3. Fiziksel yardım tekniklerinin neler olduğunu söyler. ( ) 

4. Onay lama, Ödüllendirme ve Harekete Geçirme Bilgisi 
1. Öğretİrnde onaylamayı ve kullanımında dikkat edilecek hususlan ( ) 

söyler. 
2. Öğretİrnde ödüllendiımenin kullanımında dikkat edilecek 

hususları söyler ( ) 
3. Öğretİrnde harekete geçirmeyi ve kullanımında dikkat edilecek 

hususları söyler. () 
5. Uygulama etkinlikleri bilgisi. 

ı. Beceri öğretimi çalışmalanna başlamadan yapacağı hazırlık 
çalışmalannı söyler. () 

2. Beceri öğretimini çalışmalanna nasıl başiayacağını söyler. 
3. Beceri öğretimi çalışmalan sırasında çocuğun beceri basamaklarını 

yerine getirme dummuna göre nasıl davranacağını söyler. () 
4. Beceri öğretimi sırasında çocuğun beceri basamaklannı yerine 

getirme dummunun Öğretim Süreci Verileri Kayıt Formu'ndaki ilgili 
çalışma kutucuğuna işeretleyeceğini söyler. ( ) 

90 

Değerlendinne Alanı Aile toplantılannda hazırladığı Öğretim Süreci Verileri Kayıt 
Formu'nu kullanarak ev ziyaretinde uzman gözetiminde 
çocuğuna bir beceri öğretme becerisi. 

Değerlendirme Yöntemi Öğretim sırasındaki gözlemler. 

Alt Amaçlar 

1. Çocuğa öğreteceği beceıi ile ilgili çalışmalara başlamadan önce 
öğretim öncesi son hazırlıkları yapar. ( ) 

2. Çocuğun dikkatini sağlar. ( ) 
3. Öğreteceği beceriye ilişkin yönergeyi verir. ( ) 
4. Çocuğun beceri basamaklarını yerine getirme dummuna göre; 

1. Sözel ipuçlannı kullanır. ( ) 
2. Model olma tekniğini kullanır. ( ) 
3. Fiziksel yardım teknikleıini kullanır. ( ) 

5. Çocuğun yerine getirdiği beceri basamaklarınıÖğretim Süreci Verileri Kayıt 
Foımu'ndaki ilgili çalışma bölümüne işaretler. () 

6. Çocuk beceriyi ilk basamaktan son basamağa kadar bağımsız olarak 
yerine getirebilir duruma geldiğinde ya da çocuk ard arda üç beceri 
basamağında aynı performansı gösterdiğinde çalışmayı bitirir. ( ) 
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Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi i 

GİRİŞ 

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi engelli çocukların 

eğitiminde de onların, ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını 

sürdürmeleri ve kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amaçlanınaktadır. 

Bu amaca ulaşılması, çocuğun Bağımsız Yaşam Becerileri 

kapsamındaki birçok davranış ve beceriyi kazanmasını gerektirmektedir. 

Bu davranış ve becerilerin bir bölümünü de Günlük Yaşam Becerileri 

oluşturmaktadır. 

Günlük Yaşam Becerileri, Özbakım Becerileri'nden başlayarak, 

Tüketici Becerileri, Ev İçi Becerileri, Sağlığı Koruma ve Toplumu 

Tanıma'ya kadar geniş bir alana yayılmaktadır. 

Çocuklarınızın günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesinde 

özellikle Özbakım ve Ev İçi Becerilerini kazanmaları önemli 

görülmektedir. Çocuklara bu becerilerin kazandırılması için okula, 



Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi ll 

özellikle ilkokula önemli görevler düşmektedir. Bu amaçla okullarda 

çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve çocukların bu becerileri öğrenmelerine 

yardımcı olunmaktadır. Ancak çocukların bu becerileri (giyinme, yemek 

yeme, evdeki çeşitli cihaziarı kullanma vb.) okul ortamlarından daha çok 

ev ortamlarında yerine getirmesi, bu becerilerin öğrenilmesinde ev 

ortamlarının daha etkili olabileceğini akla getirmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırmalar da ailelerin ev oıtamlarında 

çocuklarına özbakım ve ev ıçı becerilerini kazandırabileceğini 

gösteımektedir. Dolayısıyla siz ailelerin çocuklarınıza bu becerileri evde 

öğretebileceğiniz düşünülmektedir. 

Bu düşünceden yola çıkarak, sizleri çocuğunuza bağımsız olarak 

Özbakım ve Ev İçi Becerilerini öğretmede yeterli duıuma getiımek 

amacıyla bir AILE EGITtMt PROGRAMI düzenlenmiştir. 

Programın bütünlüğü içerisinde Aile Toplantıları ve Ev Ziyareti 

yapılacaktır. 

--
Aile Toplantıları bir grup aileyle uzman yönetiminde yapılan 

toplantılardır. Aile Toplantıların amacı, sizlere bu kitapta yer alan 

konularda eğitim vermektir. Program süresince üç toplantı yapılacak, her 

toplantı yaklaşık 1.5 saat sürecektir. 



Özbakım ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi iii 

Aile toplantılarından sonra uzmanla birlikte karar vereceğiniz 

zamanda uzman, sizi evinizde ziyaret edecektir. Bu ziyaretin amacı, aile 

toplantılarında edindiğiniz bilgileri evinizde bağımsız olarak 

uygulamamza yardımcı olmak ve çocuğunuza bağımsız olarak özbakım ve 

ev içi becerilerini öğretme durumunuzu değerlendirmektir. 

Bu toplantılar ve ev ziyaretinde elinizdeki bu kitap (Özbakım ve 

Ev İçi Becerilerinin Öğretimi El Kitabı) temel kaynak olarak 

kullanılacaktır. 

Kitap üç bölümden oluşmaktadır. 

ON BiLGiLER adlı birinci bölümde, Bağımsız Yaşam Becerileri, 

Günlük Yaşam Becerileri, Öz bakım Becerileri ve Ev İçi Becerilerine 

ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

BECERi öGRETiMi öNCESi HAZIRLIKLAR adlı ikinci 

bölümde, Çocuğun Yerine Getiremediği Becerileri Belirleme, Becerilerin 

Öğretim Sırasını Belirleme, Ödülleri Belirleme; Öğretim Çalışmalarını 

Planlama (Becerinin Adı, Çalışmanın Amacı, Çalışma Yeri, Çalışma 

Araçları, Beceri Basamaklarını Oluşturma) konularına ilişkin 

açıklamalara, örneklere ve uygulamalara yer verilmiştir. 



Özbakını ve Ev İçi Becerilerinin Öğretimi iv 

Üçüncü bölüm BECERi öGRETiMi adını taşımaktadır. Bu 

bölümde, Çalışma Zamanları, Öğretim Öncesi Son Hazırlıklar, Öğretim 

Çalışmaları (Dikkati Sağlama ve Yönerge Verme), ipuçları Verme (Sözel 

ipuçları, Model Olma, Fiziksel Yardım), Onaylama, Ödüllendirme ve 

Harekete Geçirme ile Uygulama konularına ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

Eklerde, ikinci bölümde açıklanan Beceri Öğretimi Öncesi 

Hazırlıklar için gerekli olan Liste ve Forıniara yer verilmiştir. 
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rı3ağımsız )3aşam rı3ecerileri 

&ünlük )3aşam rı3ecerileri 
•• • 

Ozbakım ve ev J çi rı3ecerileri 

Bu bölüm sonunda; 

* 
* 
* 

Bağımsız Yaşam Becerilerini oluşturan beceri alanları, 

Günlük Yaşam Becerilerini oluşturan beceri alanları, 

Özbakım Becerileri ve Ev İçi Becerilerini oluşturan beceri 

alanlarına ilişkin bilgi sahibi olacaksınız. 



Ön Bilgiler ---------------------- 1 

J B3 u bölümde, çocuğun yaşamı boyunca yerıne getiımek 
durumda olduğu Bağımsız Yaşam Becerileri ve bu beceriler kapsamında 

yer alan Günlük Yaşam Becerileri ile Özbakım ve Ev İçi Becerileri 

hakkında bilgi verilecektir. 

Bağımsız Yaşam Becerileri 

Bağımsız Yaşam Becerileri, çocuğu bağımsız yaşamaya götüren 

yolda, en temel gereksinimleri karşılamaktan iş ve meslek becerileri 

kazanmaya değin uzanan pek çok beceriyi kapsamaktadır. 

Çocuk, yaşamının ilk dönemlerinde her yönüyle size bağımlıdır. 

Yaşı ilerledikçe giderek artan bir yoğunlukta bağımsız yaşam becerileri 

edinir. 



Ön Bilgiler 2 

Aynı durum engelliler için de söz konusudur. Ancak diğer 

insanların kendi başlarına ya da çok az yardımla öğrendikleri bu becerileri 

zihin engelli çocuklar kendi başlarına öğrenmede ya da az bir yardımla 

üstesinden gelmede güçlük çekebilirler. Dolayısıyla bu becerilerin onlara 

çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak planlı bir şekilde öğretilmesi 

gerekmektedir. 

Bağımsız Yaşam Becerileri a) Temel Beceriler, b) Uyum İçin 

Gerekli Beceriler, c) Günlük Yaşam Becerileri, d) Mesleğe Hazırlık ve 

Mesleki Becerilerden oluşur. 

Günlük Yaşam Becerileri 

Bağımsız Yaşam Becerilerinin önemli bölümlerinden biri olan 

Günlük Yaşam Becerileri Özbakım Becerileri, Tüketici Becerileri, Ev İçi 

Becerileri, Sağlığı Koruma Becerileri ve Toplumu Tanıma Becerileri gibi 

temel beceri alanlarından oluşur. Bu temel beceri alanlarının içerisinde de 

pek çok beceri yer almaktadır. Bunlar Çizelge 1 'de verilmiştir. 



Ön Bilgiler ----------------------

ÇİZELGE 1 
GÜNLÜKYAŞAM BECERİLERi 

3 

Göıüldüğü gibi, Günlük Yaşam Becerileri oldukça geniş bir alana 

yayılmaktadır. Çocuklar bu becerileri sizleri ve başkalarını gözleyerek ya 

da bizzat kendi denemeleriyle öğrenir. 
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Hemen her öğrenmede olduğu gibi Günlük Yaşam Becerilerinin 

öğrenilmesinde de bilgi edinme ve akıl yürütme, vücudunu kullanma, 

tutum ve alışkanlık kazanma boyutları vardır. 

Ancak bazı becerilerde, örneğin, Toplumu Tanıma Becerilerinde 

bilgi sahibi olma; bazı becerilerde, örneğin, Özbakım ve Ev İçi Becerilerde 

vücudunu kullanma; bazı becerilerde, örneğin, Sağlığı Koruma 

Becerilerinde tutum ve alışkanlıklar geliştirme daha ağırlıklı bir biçimde 

ortaya çıkmaktadır. 

Çocuğunuza Günlük Yaşam Becerileri kazandırmada sizlere 

yardımcı olmak için hazırlanan bu programda, dolayısıyla programda esas 

alınan bu kitapta vücudun kullanılmasının daha ağırlıklı olduğu Özbakım 

ve Ev İçi Becerilerinin öğretimine yer verilmiştir. 

Özbakım Becerileri ve Ev İçi Becerileri 

Özellikle engelli çocukların bağımsızlıklarının en üst düzeye 

çıkarılmasında Özbakım Becerileri önemli bir yer tutar. Çocuğun 

yaşamında erken yaşlarda başlayan özbakım becerilerinin gelişimi, 

çocuğun aileden bağımsızlığının başladığını gösterir. 

Özbakım becerilerinin kazanılması yanında, bu becerilerin 

niteliğini doğrudan etkileyen ve çocuğun günlük yaşamında sürekli yerine 

getiımek durumunda olduğu Ev İçi Becerileri önem kazanır. Bu becerilerin 

bir listesi ÇİZELGE 2'de verilmiştir. 
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ÇİZELGE 2 
ÖZBAKIM BECERİLERi VE EV İÇİ BECERİLERi 
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Çizelge 2'de görüldüğü gibi, Özbakım Becerileri ve Ev İçi Becerileri 

bazı alt beceri alanlanndan oluşmaktadır. 

Özbakım Becerileri daha çok Tuvalet, Giyinme, Yemek Y erne ve 

Kişisel Bakım Becerileri gibi çocuğun kendi kendisine yetmesine 

yardımcı olan becerileri içerir. 

Ev !çi Becerileri ise daha çok günlük yaşantıda ev içinde her zaman 

yerine getirdiğimiz Evdeki Araç-Gereçleri Kullanma, Mutfak Becerileri, 

Ev Temizliği ve Düzeni, Çamaşır Yıkama ve Giysilerin Bakımı ve Uyku 

Zamanındaki Becerilerden oluşur. 

Bu kadar geniş bir alana yayılan beceriler içinden çocuğumuza hangi 

becerileri, hangi sıraya göre öğreteceğimiz ve öğretim çalışmalarını nasıl 

planlayacağımız konularında bilgi sahibi olmamız, bu amaçla bazı 

çalışmalar yapmamız gerekmektedir. Bunlar, bir sonraki bölümde Beceri 

Öğretimi Öncesi Hazırlıklar başlığı altında ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 



• 

BECERI 
. . -.,.; . . 
OGRETIMI 

•• • 
·· ONCESI 

IRI.ıiKI"'AR 



Çoctığun CVarumunu ~elirleme 
•• 

Odülleri ~elirleme 
•• 

Oğretim Çalışmalarını :Planlama 
''"""""'"-

Bu bölüm sonunda; 

* 

* 

* 

Çocuğun yerine getiremediği becerilerin ve bu becerilerin 

öğretim sırasının belirlenmesi, 

Çocuğun nelerden hoşlandığının belirlenerek, çalışmalarda 

kullanılacak ödüllerin bir listesinin oluşturulması, 

Öğretim çalışmalarının planlanması 

konularına ilişkin bilgi ve beceri sahibi olacaksınız. 
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JB3 u bölümde, çocuğa kazandırılacak Özbakım Becerileri ve Ev 

İçi Becerilerde Çocuğun Durumunu Belirleme, Ödülleri Belirleme 

Öğretim Çalışmalarını Planlanlama konularında gerekli açıklamalara 

yer verilmiştir. 

Bu açıklamalar doğıultusunda beceri öğretimi öncesi hazırlıklara 

ilişkin belirlemelerimizi yapabilmemiz için kitabımızın eklerinde (sayfa 

59) Liste ve Formlar bulunmaktadır. 

Öğretim çalışmalanna başlamadan önce yapacağınız tüm 

hazırlıklar bu Liste ve Foın1lara yazılacaktır. Dolayısıyla bu bölümle 

ilgili çalışmalarınıza başlamadan önce, bir kurşun kalem ile silgiyi 

yanınızda hazır bulundurunuz. 
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Çocuğun Durumunu Belirleme 

Önceki bölümde açıklandığı üzere, Özbakım Becerileri ve Ev İçi 

Becerileri birçok alt beceri alanından oluşmaktadır. Yine bu alt beceri 

alanlarının altında çeşitli beceriler yer almaktadır. Çocuğumuza hangi 

becerileri öğreteceğimize karar verebilmek için, öncelikle onun hangi 

becerileri yerine getiremediğini ve bu becerileri hangi sıraya göre 

öğreteceğimizi belirlememiz gerekmektedir. Aşağıda bunların nasıl 

yapılacağı açıklanmıştır. 

Çocuğun Yerine Getiremediği Becerileri Belirleme 

Çocuğumuzun yerıne getiremediği becerilerin belirlenmesinde 

kitabımızın eklerinde (Ek-A, sayfa 61) yer alan ÇOClJ(iA 

ÖGRETİLECEK BECERİLERi BELiRLEME LiSTESi'ni 

kullanacağız. 

Listede, kitabımızın 5. sayfasında yer alan Öz bakım Becerileri 

ve Ev İçi Becerileri aynen sıralanmıştır. Farklı olarak her becerinin 

başına işaretlerneleri yapabilmek için ( ) konmuş, her alt beceri alanının 

altına ise gerektiğinde ekleme yapabilmek için boşluklar bırakılmıştır. 
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Listeye son şeklini verebilmek için öncelikle Özbakım Becerileri 

bölümündeki alt beceri alanlarını hızla gözden geçirin. Sonra her alt 

beceri alanındaki becerileri tek tek okuyun. Daha sonra elinize bir kurşun 

kalem alıp evinizin olanaklan ya da düzeni içerisinde çocuğunuzun yerine 

getirmesi sözkonusu olmayan ya da cinsiyetine uygun olmayan becerilerin 

üzerını çizin. Ayrıca her bir alt beceriyle ilişkili olarak çocuğunuzun 

yerıne getirmesini istediğiniz ancak listede olmayan beceri ya da 

becerileri buraya ekleyin. 

Aynı işlemleri Ev İçi Becerileri bölümü için de tekrarlayın. 

Böylece listemize son şeklini vermiş olduk. Yine de ileride listede 

gerekli gördüğümüz bu tür bazı değişikliklere gidebiliriz. 

Şimdi sıra bu listeden yararlanarak çocuğumuzun yerıne 

getiremediği dolayısıyla ona öğreteceğimiz becerileri belirlemeye geldi. 

Bunun için listenin Özbakım Becerileri bölümüne bir kez daha 

göz a~ın. Daha sonra listenin başından başlayarak her bir beceriyi 

çocuğunuzun yerine getirme durumuna göre işaretleyin. Çocuğunuzun bu 

beceriyi eksiksiz ve bir başkasının yardımına gerek duymaksızın yerine 

getirdiğine karar verdiğiniz durumda ( + ), yerine getiremediğine karar 

verdiğiniz durumda (-) işaretini koyun. 
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Çocuğunuzun beceriyi yerine getirip getiremediği konusunda karar 

veremezseniz eşinize ve ailedeki diğer kişilere sorun ya da bir süre ev 

içinde onu izleyin, yerine getirip getiremediğinden emin olamadığınız 

beceri varsa, uygun bir zamanda çocuğunuzdan söz konusu beceriyi 

yerine getiımesini isteyiniz. işaretlernelerinizi buna göre yapınız. 

Daha sonra listenin Ev İçi Becerileri bölümünde de aynı işlemleri 

yaparak işaretlernelerinizi tamamlayınız. 

Çocuğumuzun yerıne getirdiği ve yerıne getiremediği becerileri 

belirledik Şimdi, çocuğumuzun yerıne getiremediği becerilerin bir 

listesini yapabiliriz. 

Bunun için kitabımızın eklerinde (Ek-B, sayfa 62) ÇOCUGUN 

YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER listesi verilmiştir. 

Önceki listede (-) olarak işaretiediğiniz becerileri örnekteki gibi, listedeki 

sıraya uygun olarak ve her boşluğa bir beceri gelecek şekilde alt alta 

yazınız. 



Beceri Öğretimi Öncesi Hazırlıklar ıs 

Böylece çocuğumuzun yerıne getiremediği dolayısıyla ona 

öğreteceğimiz becerileri belirlemiş olduk. 

Becerilerin Öğretim Sırasını Belirleme 

Oluşturduğumuz liste kısa ya da uzun olabilir. Her iki durumda da 

bu becerilerin hepsini çocuğumuza aynı anda öğretmek mümkün 

olmadığına göre, öğreteceğimiz becerileri önceliklerine göre yeniden 

sıralamamız gerekmektedir. 

'Burada, öncelikleri belirlemede en önemli husus, becerinin günlük 

yaşam içindeki yeri ve önemidir. Becerinin günlük yaşamda sıklıkla 

yerıne getirilmesi gerekebilir ya da becerinin yerıne getirilmesi 

çocuğumuzun kendi kendine yetmesinde kritik bir öneme sahip olabilir. 



Beceri Öğretimi Öncesi Hazırlıklar 16 

Örnek 1 'deki Listemizden hareket edecek olursak, Gazlz Ocağı Kullanma 

becerisi diğer becerilerle karşılaştırıldığında daha sıklıkla yerine getirilen 

beceridir. Bunun yanında çocuğumuzun gazlı ocağı kullanmayı öğrenmesi 

anne babanın yükünü önemli ölçüde hafifletir. Bu yönüyle diğer becerilere 

göre daha kritik bir öneme sahiptir. 

Diğer yandan öğretilecek becerilerio çocuğumuzun yaşına uygun 

olmasına, onun için zor olmamasına dikkat etmek gerekir. 

Bazı dummlarda biri diğerinin önkoşulu olan beceriler olabilir. 

Örneğin, ev içinde Su ısıtma, Bulaşık Yıkama, Çay Demleme, Yemek 

Yapma gibi bazı ev içi becerileri yaparken çocuğumuz Gazlz Ocağı 

Kullanma becerisine sahip olmalıdır. 

Sıralama yaparken tüm bu hususları gözönünde bulundunnamız 

gerekir. 

Çocuğumuza öğreteceğimiz becerileri öğretim sırasına 

koyabilmemiz ıçın kitabımızın eklerinde (Ek-B, sayfa 62) 

BECERiLERiN ÖGRETiM SIRASI LiSTESi hazırlanmıştır. 

Listede numara sırasına göre boşluklar bulunmaktadır. 

Listeyi doldurabilmeniz için, daha önce hazırladığınız ÇOCUGlN 
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YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER LiSTESi'ni yukarıda 

belirtilen hususlar çerçevesinde gözden geçirerek bir sıralama yapınız ve 

bu sıralamayı aşağıda verilen örneğe uygun olarak listeye yazınız. 

Böylece, çocuğumuza hangi becerileri, hangi sıraya göre 

öğreteceğimizi belirledik. Şimdi, çocuğumuzun nelerden hoşlandığım 

belirleyerek çalışmalarımızda kullanacağımız ödüllerin bir listesini 

oluşturabiliriz. 
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Ödülleri Belirleme 

Genellikle çocuklar kendilerine bazı yiyecek ya da içecekler 

verilmesinden, bazı oyunlardan, bazı etkinliklere katılmaktan, kendilerine 

gülümsenmesinden, aferin denilmesinden hoşlanırlar. Bunlara ÖDÜL 

denilmektedir. 

Çocukların eğitiminde ödülün önemli bir yeri vardır. Çocuklar 

herhangi bir davranışın devamında ödüllendirildiklerinde, ileride o 

davranışı tekrar yapmak için daha istekli olurlar. Çocuklara pek çok 

davranış ve becerinin kazandırılmasında bu kuraldan önemli ölçüde 

yararlanılmaktadır. 

Çocuklar genellikle benzer şeylerden hoşlanırlar. Yine de bazı 

çocukların hoşlandıkları, yaşıdanndan farklılık gösterebilir. Hatta 

zaman içerisinde aynı çocuk farklı şeylerden hoşlanabilir. Bu nedenle 

Özbakım ve Ev İçi Becerileri kazandırma çalışmalannda çocuğumuzun 

özelliğ~ne uygun, etkili olabilecek ödüllerin önceden belirlenmesi 

gerekmektedir. 

Bu belirlemede sizlere yardımcı olmak ıçın ÇİZELGE 3'teki 

ÖDÜL LiSTESi hazırlanmıştır. 
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ÖDÜL LiSTESi 
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Görüldüğü gibi, listede ödüller, türlerine göre beş grup altında 

sıralanmıştır. Bu listeden yararlanarak çocuğumuzun hoşlandığı 

dolayısıyla çalışmalarımızda kullanacağımız ödüllerin bir listesini 

oluştura biliriz. 

Bunun için kitabımızın eklerinde (Ek-C, sayfa 63) yer alan 

ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi'ni kullanacağız. Bu listede 

ÇİZELGE 3'te yer alan ödüller aynen sıralanmıştır. Farklı olarak her 

ödülün başına işaretlemelerimizi yapabilmemiz için ( ) şeklinde boşluklar 

konmuş, her ödül türünün altına ise gerektiğinde ekleme yapabilmek için 

boş yerler bırakılmıştır. 

Listeye son şeklini verebilmek için öncelikle listedeki ödül türlerini 

gözden geçirin. Sonra her ödül türü altında verilen ödülleri tek tek okuyun. 

Daha sonra elinize bir kalem alıp evinizin olanaklan içerisinde kullanımı 

ve sağlanması zor olan, çocuğun yaşına, cinsiyetine uygun olmayan 

ödüllelin üzerini çizerek iptal edin. Buna karşın her ödül tüıünden, listede 

bulunmasını istediğiniz ancak bulunmayan ödüller varsa bunları her ödül 

türünün altında verilen boşluklara yazın. 
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Böylece Ödül Belirleme Listesine son şeklini veımiş olduk. Yine 

de ileride listede gerekli gördüğümüz değişikliklere gidebiliriz. 

Şimdi sıra bu listeden yararlanarak çalışmalarımızda 

kullanacağımız ödüllerin listesini oluştuımaya geldi. 

Bunun için listedeki ödül türlerine ve bunların altında yer alan 

ödüllere bir kez daha göz atın. Daha sonra listenin başından başlayarak 

her bir ödülü tek tek okuyun ve çocuğun hoşlandığı ödüllerin yanındaki 

boşluğu (x) şeklinde işaretleyin. Bunu yaparken her ödül türünden 

işaretierne yapmaya özen gösterin. 

Tereddütleriniz olursa evdeki diğer kişilerin düşüncelerini alın, 

karar veremedikleriniz olursa çocuğu gözleyin, gerekirse çocuğa sorun. 

İşaretlemelerimizi tamamladık. Artık çalışmalarımızda bize 

kolaylık sağlaması için bu ödülleringenel bir listesini oluşturabiliriz. 

B unun için kitabımızın eklerinde (Ek-D, sayfa 64) yer alan 

belirlemelerimize göre dolduracağımız ÇALIŞMALARDA KULLAN!-

LACAK ÖDÜLLER LiSTESi hazırlanmıştır. 
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Listede, ödül türleri ve her ödül türünün altında daha önce 

belirlediğimiz ödülleri yazabilmemiz için boşluklar bulunmaktadır. 

Şimdi sıra, daha önce belirlediğimiz ödülleri her ödül türünün 

altına çocuğumuzun en çok hoşlandıklarından başlayarak sırayla 

yazmaya geldi. 

Bunun için, öncelikle işaretierne yaptığınız ÖDÜL BELiRLEME 

LiSTESi'ni açın. Yiyecek-içecek ödülleri bölümünde işaretiediğiniz 

ödülleri tek tek okuyun. Sonra çocuğunuzun en çok hoşlandıklarından 

başlayarak 

ÖDÜLLER 

bunları sırayla ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK 

LiSTESi'ne yazın. Diğer ödül türlerinden işaretiediğiniz 

ödülleri de aynı şekilde ilgili ödül türünün altındaki boşluklara yazın. 

Böylece çalışmalarımızda kullanacağımız ödüllerin genel bir 

listesini elde etmiş olduk. 

Bu aşamadan sonra, çocuğumuza öğreteceğimiz beceriye ilişkin 

öğretim planımızı hazırlayabiliriz. 
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Öğretim Çalışmalarını Planlama 

Öğretim çalışmalarımızı belli bir düzen içinde 

gerçekleştirebilmemiz için çalışmalanınıza başlamadan önce, hangi 

beceriyi hangi amaçla öğreteceğimizi, çalışmalarımızı evimizin hangi 

bölümlerinde yapacağımızı, hangi araçları kullanacağımızı ve beceriyi 

hangi basamaklardan geçerek öğreteceğimizi belirlememiz 

gerekmektedir. 

Bu amaçla kitabımızın eklerinde (Ek-E, sayfa 65) ÖRNEK 

ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU ve boş 

formlar (Ek-F, sayfa 66) verilmiştir. Planlarınızı bu boş formları 

kullanarak yapabilirsiniz. 

ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU, üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, becerinin adı, çalışmanın 

amacı, çalışma yeri ve çalışma araçlarına ilişkin bilgiler; ikinci bölümde 

beceri basamaklarının yazılması için boşluklar; üçüncü bölümde çalışmaların 

ve değeflendirmelerin kaydedilmesi için boşluklar bulunmaktadır. 

Aşağıda ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT 

FORMU'nun birinci ve ikinci bölümlerinin nasıl doldumlacağı 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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Becerinin Adı 

Becerinin adı, daha önce hazırladığımız BECERİLERİN 

ÖGRETİM SIRASI listesinde çocuğumuza öğreteceğimiz beceridir. 

Kuşkusuz listede birinci sıradaki beceri, ilk olarak öğreteceğimiz 

beceridir. Her ne kadar örneğimizde Elektrik Süpürgesini Kullanma 

becerisi 4. sırada yer almakla birlikte bu becerinin ilk sırada yer aldığını 

düşünelim. Buna göre; 

Bunu, kitabımızın eklerinde (Ek-E, sayfa 65) yer alan örnekteki 

gibi, ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nda 

Becerinin Adı bölümüne yazarız. 

Siz de, çocuğunuza öğreteceğiniz ilk becerinin ya da sıradaki hangi 

beceriyi öğretecekseniz o becerinin adını kitabımızın eklerinde (Ek-F, 

sayfa 66) yer alan ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT 

FORMU' nda ilgili bölüme yazınız. 
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Çalışmanın Amacı 

Çocuğa öğreteceğimiz becerinin adını yazdık. Şimdi sıra 

yapacağımız öğretim çalışmasının amacını belirlemeye geldi. 

Çalışmanın amacı, çocuğun çalışma sonunda neleri yapabilir 

duruma geleceğinin anlaşılır şekilde yazılarak belirlenmesidir. 

Amacımızın belli olması, öğretim çalışmaları süresince bu amaca 

ulaşıp ulaşmadığımız konusunda bize bilgi vereceği gibi daha istekli 

çalışmamıza da yardımcı olacaktır. 

Çalışmanın amacını yazarken dikkat edilecek iki nokta vardır. 

Bunlardan birincisi çocuğun beceriyi nasıl yerine getirmesi isteniyorsa o 

şekilde yazılması, ikincisi ise süpürür, açar, kapatır, yapar gibi kesin ve 

hareket bildiren ifadelerin kullanılmasıdır. 

Buna göre örneğimizde adını koyduğumuz Elektrik Süpürgesini 

Kullanma becerisine ilişkin olarak, 

Bunu, kitabımızın eklerinde (Ek-E, sayfa 65) yer alan örnekteki 
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gibi, ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nda 

Çalışmanın Amacı bölümüne yazarız. 

Siz de BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI 

LiSTESi'nin başında yer alan, adını koyduğunuz beceriye ilişkin 

Çalışmanın Amacı'nı ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ 

KAYIT FORMU n\ızda ilgili bölüme yazınız. 

Çalışma Yeri 

Çalışma yerı, evde günlük işlerimizi yaptığımız yerlerdir. 

Çalışma yerini becerilere uygun seçmemız çocuğun öğrenmesını 

kolaylaştıracaktır. 

Çalışma yerlerini seçerken, önceleri çalışmaların tamamen doğal 

ortamlarda yanı çocuğun günlük yaşamını sürdürdüğü yerlerde 

yapılmasına dikkat edilmelidir. Örneğin; oturma odasıyla ilgili beceri, 

oturma odasında, mutfakla ilgili beceri mutfakta çalışılmalıdır. Çocuk 

beceriyi öğrendikten sonra evin diğer bölümlerinde bu beceriyi yerine 

getinnesine fırsat tanınmalıdır. Bunların yanında, çocuğun beceriyi 

herhangi bir engelle karşılaşmadan yerine getirebileceği ortamlar 

sağlanmalıdır. 
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Bu özellikleri dikkate alarak "Elektrik Süpürgesini Kullanma" 

örneğimizi sürdürecek olursak, genellikle salon ve oturma odasının daha 

sıklıkla süpürülmesi ve çocuğun daha rahat hareket edebileceği yerler 

olması nedeniyle evimizde "Elektrik süpürgesini kullanma" için en uygun 

yerler salon ve oturma odasıdır. 

Bu şekilde belirlediğimiz çalışma yerini kitabımızın eklerinde 

(Ek-E, sayfa 65) yer alan örnekteki gibi, ÖGRETİM SÜRECi 

VERİLERİ KAYIT FORMU'nda Çalışma Yeri bölümüne 

yazarız. 

Siz de çalışınanızı nerelerde yapacaksanız ÖGRETİM 

SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nuzda ilgili bölüme 

yazınız. 

Çalışma Araçları 

Çalışmalarımızda kullanacağımız her tür yardımcı makine ve 

cihazlar ile çeşitli malzemeler çalışma araçlarımızı oluşturmaktadır. 

Çocuğumuza günlük yaşam becerileri kazandırma da 

kullanacağımız araçların her zaman kullanılan araçlardan bir farkı 

yoktur. Örneğin, evimizde çay demierken hangi araçlan kullanıyorsak 
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onlar, elektrik süpürgesini kullanırken hangi araçları kullanıyorsak onlar 

çalışma araçlarımızdır. 

Çalışmalarımızı yapabilmemiz için her beceriyle ilgili araçların 

tam ve sağlam olması gereklidir. Örneğin; Elektrik Süpürgesini Kullanma 

becerisinin öğretiminde süpürgenin hortumlan eksik olursa ya da bozuk 

olursa araçlarımız tam ve sağlam değildir. Bu durumda çocuğun o beceriyi 

yerine getirmesi ya da bizim o beceriyi çocuğa öğretmemiz mümkün 

değildir. Bu nedenle öğreteceğimiz beceriye ilişkin araçları önceden 

belirleyerek çalışma sırasında hazır bulundurmamız gerekmektedir. 

Çalışma araçlarını seçerken dikkat edeceğimiz önemli noktalardan 

biri, seçeceğimiz araçların çocuğun beceriyi yaparken ışını 

kolaylaştırmasına hizmet etmesidir. Örneğin; elektrik süpürgesi 

kullanırken çocuğun hareket ettiremeyeceği parçalar seçersek başarılı 

olamayız. Bunun yerine çocuğun kolaylıkla hareket ettirebileceği 

parçaların seçilmesi hem bizim hem de çocuğun işini kolaylaştıracaktır. 

Bu özellikleri dikkate alarak "Elektrik Süpürgesini Kullanma" 

öıneğimizi sürdürecek olursak; 
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Bunları kitabımızın eklerinde (Ek-E, sayfa 65) yer alan örnekteki 

gibi, ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nda 

Çalışma Araçları bölümüne yazarız. 

Siz de öğreteceğiniz beceriye uygun çalışma araçlarını belirleyerek 

ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nuzda 

ilgili bölüme yazınız. 

Beceri Basamaklarını Oluşturma 

Beceri basamakları, becerinin yerine getirilebilmesi için, belirli bir 

sıraya göre yapılması gerekli olan davranışları belirtir. 

Günlük yaşamda yerıne getirmek durumunda olduğumuz 

becerilerin her biri birbirinden bağımsız, fakat birbiriyle bağlantılı bir çok 

beceri basamağından oluşur. Bu basamakların sıra ile yerine getirilmesi 

sonucunda asıl beceri ortaya çıkar. 

--örneğin bizim günlük yaşantımızda sıklıkla yaptığımız herhangi 

bir elektrikli cihazın fişini prize takarken sıra ile şu basamaklardaki 

davranışları yerine getiririz. 
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Beceri basamakları, becerinin öğretilmesinde hangi basamakları 

izleyerek öğretim çalışmalarını sürdüreceğimiz ve tamamlayacağımız 

konusunda bize yardımcı olur. Bunun yanında, çocuğun bu becerinin ne 

kadarını yerine getirebildiğini, öğretimin sonunda da ne kadar öğrendiğini 

belirlernemize yardımcı olur. 

Beceri basamakları, o becerinin nasıl yerıne getirildiği 

düşünülerek ya da bir başkası defalarca göztenerek oluşturulabilir. Eğer 

basamakların doğru olup olmadığına karar verilemezse, beceri kişinin 

kendisi tarafından bizzat yerine getirilerek son şekli verilir. 

Beceri basamakları yazılırken, iki hususa dikkat edilmelidir. 

Birincisi, basamaklar ne çok fazla ne de çok az ayrıntılı olmalıdır ve 

anlaşılır şekilde yazılmalıdır. İkincisi,. basamaklar oluşturulurken, her 

basamaktaki davranış al, tak, göster şeklinde ifade edilmeli ve Örnek 2'de 

görüldüğü gibi numara sırası ile yazılmalıdır. 
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Bu hususları da dikkate aldığımızda örneğimizdeki Elektrik 

Süpürgesini Kullanma becerisinin beceri basamakları şöyle 

oluşturulabil ir. 
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Beceri basamaklarını bu şekilde oluşturarak kitabımızın eklerinde 

(Ek-E, sayfa 65) yer alan örnekteki gibi, ÖGRETİM SÜRECi 

VERİLERİ KAYIT FORMU'nda Beceri Basamakları 

bölümüne yazarız. 

Bu bilgilerin ışığında sizler de daha önce adını ve amacını 

yazdığınız becerinin basamaklarını oluşturun uz ve KAYIT 

FORMU'nuzdaki ilgili bölüme yazınız. 

Beceri basamaklarının yanındaki boşluklar daha sonra kullanılacağından şimdilik 
hiçbir işaretleme yapnıayınız. Sadece her rakamın yanındaki boşluğa bir 

basamak gelecek şekilde beceri basamaklarını yazınız. 

Böylece, çocuğumuza kazandıracağımız becerinin basamaklarını 

da belirleyerek ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT 

FORMU'muzu tamamlamış olduk. 

Buraya kadar yaptığımız planlama çalışmalarını özetlersek; öncelikle çocuğunmza hangi beceriyi 

öğreteceğiınizi belirledik ve Becerinin Adı bölümüne yazdık. Buna bağlı olarak da çalışmamızın amacını 

yazdık. Sonra bu çalışmamızı nerelerde ve hangi araçlarüı yapacağıınızı belirledik. Daha sonra bu becerininin 

basamaklarını oluşturarak Beceri Basamaklarıbölümline yazdık. 

Artık bu formu kullanarak öğretim çalışmalarına geçebiliriz. 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi'nde bir sonraki sırada 

yer alan beceriye ilişkin planlarmuz için kitabmuzın eklerinde boş ÖGRETİM SÜRECi 

VERİLERİ KAYIT FORM'ları verilmiştir. 

Bu beceriyi çocuğumuza nasıl öğreteceğimiz bir sonraki bölümde 

Beceri Öğretimi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 



OLUM 

• 

BECERI 
. . ......, . . 
OGRE'I1MI 



Çalışma 2amanları 
•• •• 

Oğrefim Oneesi Son 9-Lazırlıklar 
•• 

Oğretim Çalışmaları 

ruygulama 

Bu bölüm sonunda; 

* 
* 
* 

* 

Çalışma zamanlarının belirlenmesi, 

Öğretim öncesi son hazırlıkların yapılması, 

Öğretim çalışmalarında kullanılacak dikkati sağlama, yönerge 

verme, ipuçları verme, onaylama, ödüllendirme ve harekete 

geçirme teknikleri, 

Uygulama etkinlikleri 

konularına ilişkin bilgi ve beceri sahibi olacaksınız. 
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J 83 u bölümde, Çalışma Zamanları, Öğretim Öncesi Son 

Hazırlıklar, Öğretim Çalışmaları ve U ygulama konulannda 

açıklamalara ve öıneklere yer verilmiştir. 

Çalışma Zamanlan 

Beceri öğretimi çalışmalarını belirli bir düzen içinde 

gerçekleştirebilmemiz için çalışmalarımızı çocuğumuza ve bize uygun 

zamanlarda düzenlememiz gerekmektedir. 

Beceriyi günün hangi saatlerinde çalışacağımıza karar verınede 

hareket' noktamız, öğreteceğimiz beceriyi genellikle günün hangi 

saatlerinde yerıne getiriyorsak çalışmalarımızı o saatlerde yapmamız 

olmalıdır. 
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Diyelim ki, sabah kahvaltıdan sonra şu ya da bu şekilde evın 

oturduğumuz bölümlerini kıyıdan köşeden süpürüyoruz. Öyleyse 

çocuğumuza kazandıracağımız "Elektrik Süpürgesini Kullanma" becerisini 

bu saatlerde öğretmeye özen göstereceğiz. 

Böylece çocuğumuza bir beceriyi öğretirken aynı zamanda, o 

becerinin hangi zamanlarda yerine getirileceği konusunda da alışkanlık 

kazandırmış oluruz. Çalışmamız daha doğal ve pratik bir anlam kazanır. 

Dolayısıyla çocuğun öğrendiklerini günlük yaşamına aktaıması daha 

kolay olur. 

Kuşkusuz çocuğumuzla hangi zamanlarda çalışacağımıza karar 

verirken, çocuğumuzun okul zamanlarını, bir işte çalışıyorsak i ş 

saatlerimizi dikkate almamız gerekir. 

Öğretim Öncesi Son Hazırlıklar 

Beceriyi çocuğumuza öğretmeye başlamadan önce öğreteceğimiz 

beceriye ve öğretimine ilişkin belirlemelerde bulunduğumuz öGREiiM 

SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nu son kez gözden 

geçınnz. 
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Foımdaki Becerinin Adı, Çalışmanın Amacı, Çalışma Yeri, 

Çalışma Araçları ve Beceri Basamakları bölümlerinde unuttuğumuz ya 

da eksik bıraktığımız varsa, tamamlarız. 

Sonra çalışmada kullanılacak araçları çalışma yerıne getiririz. 

Daha sonra araçların sağlam olup olmadığını, kullanılmasında bir sakınca 

olup olmadığını kontrol ederiz. 

Çalışma yerinde çocuğun beceriyi yerine getirmesini engelleyecek 

eşyalar varsa bunları kenara çekerek daha rahat bir çalışma ortamı 

sağlarız. 

Daha sonra çocuğa verilecek yiyecek-içecek, nesne ve oyuncak 

ödülleri hazırlarız. Bunları çocuğun görüş alanının dışında dikkatini 

dağıtmayacak ve kolayca ulaşılabilecek bir yere koyarız. Çalışma 

sonunda vereceğimiz oyun ve etkinlik ödülleri için gerekli düzenleme ve 

hazırlıkları yaparız. 
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Öğretim Çalışmaları 

Öğretim çalışmaları için uygun zamanların belirlenmesi ve öğretim 

öncesi son hazırlıkların yapılmasından sonra, öğretim çalışmalarının 

başlatılması ve öğretim süresince de bazı tekniklerin kullanılması 

gerekmektedir. Bu çalışmalar ve öğretİrnde kullanılacak teknikler aşağıda 

açıklanmıştır. 

Dikkati Sağlama 

Bir davranışı ya da beceriyi yerıne getirmenin temel koşulu 

dikkatin o davranış ya da beceri üzerine toplanmasıdır. 

Bunun ıçın öğreteceğimiz beceriye ilişkin araçlar çocuğa 

tanıtılabilir. Becerinin günlük yaşamdaki önemi anlatılabilir. Bunların 

yanında çocuk beceri hakkında konuşturulabilir. Böylece çocuğun ilgisi ve 

dikkati çalışma üzerine çekilmiş olur. 

Çocuğunuzun dikkati çalışma üzerinde olduğu sürece problem 

yoktur.-- Ancak başlangıçta ya da çalışmanın herhangi bir aşamasında 

dikkati dağılabilir, çalışma dışında başka bir şeye yönelebilir ya da 

çalışmaya isteksizlik gösterebilir. 
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Burada üç nokta önemli olmaktadır: 1) çocuk yoıulduğu zaman 

çalışmaya ara vermek 2) çalışma ortamında çocuğun dikkatini ve ilgisini 

çekecek kimse ya da nesneleri uzak tutmak 3) çocuğun çalışmaya istekli 

olduğu anları kollamak ve çalışma zamanlarına karar veımede çok katı 

olmamak. 

Bunların yanında, başarılı davranışları sonunda çocuğu 

ödüllendirmemiz de çocuğun dikkatinin çalışma üzerinde toplanmasında 

önemli kolaylıklar sağlayacaktır. 

Tüm bu önlemlere rağmen karşılaşacağımiz ufak dikkat 

problemleri; çocuğun başından hafifçe tutarak bize bakmasını sağlamak ya 

da omuzuna hafifçe dokunmak gibi ufak müdahalelerle oı1adan 

kaldırıla bilir. 

Y önerge V er me 

Yönerge Verme, çocuğa öğreteceğimiz beceriyi ondan yerıne 

getirmesini istemektir. Bir bakıma, çocuğa öğretim çalışmalarını 

başıatacak işareti veımektir. 

Yönerge verme, aynı zamanda çocuğa, ona hangi beceriyi 

öğreteceğimiz konusunda açıklayıcı olacaktır. 
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Öğretim öncesinde son hazırlıkları yaptıktan ve çocuğun dikkatini 

sağladıktan sonra yönergeyi vererek çalışmayı başlatırız. 

Çocuğa yönerge verirken, ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ 

KAYIT FORMU'ndaki, Çalışmanın Amacı bölümünde yer alan 

ifadeyi direktif olarak söyleriz. 

Öıneğin; Çalışmanın Amacı "Çocuk elektrik süpürgesiyle halının 

üzerini pislik bırakmadan süpürür" şeklindeydi. Buna göre çocuğa; 

Burada, çocuktan ne istediğimizin açık bir biçimde ifade edilmesi 

önemli olmaktadır. Bu yapılırken yumuşak fakat kararlı bir dil 

kullanılmalıdır. Zorunlu kalmadıkça yönerge tekrarlanmamalı, yönerge 

verilip beklenmelidir. 

ipuçları Verme 

_Beceri öğretiminde çocuğun beceri basarnaklanna uygun 

davranışlarda bulunabilmesi, dolayısıyla beceriyi bağımsız olarak yerine 

getirmeyi öğrenebilmesi için bazı İPUCU tekniklerinden yararlanmamız 

gerekmektedir. Bu tekniklerin ortak özelliği; çocuğa neyi, nasıl 

yapacağının hatıriatılmasıdır. 
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Başlıca ipucu teknikleri, en hafiften en şiddetliye doğm; Sözel 

İpucu, Davranışı Yapan Bir Modeli İzleme (Model Olma) ve Fiziksel 

İpucu (Yardım) olarak sıralanabilir. Bu sıra aynı zamanda öğretim 

çalışmalannda izleyeceğimiz sırayı göstermektedir. 

Sözel ipuçları 

Sözel ipucu, çocuğa gerektiğinde neyi, nasıl yapacağını, doğrudan 

söyleyerek ya da açıklama yaparak hatırlatılmasıdır. Çocuğun davranışı 

yerine getiımesini sağlamada en hafif ipucu tekniği olan sözel ipuçları tek 

başına kullanılabileceği gibi, başka ipucu teknikleri ile de kullanılabilir. 

Başlıca sözel ipucu teknikleri aşağıda açıklanmıştır. 

Yapacağı Davranzşz Söyleme: Çocuğa hangi davranışta bulunması 

gerektiğinin söylenmesidir. 

Elektrik Süpürgesini Kullanma becerisine ilişkin ömeğimizden 

hareket edecek olursak çocuk becerinin beşinci basamağında yer alan 

herhangi bir davranışı yerine getirememişse ona yapacağı davranışı 

söyleriz. 
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Açıklama Yapma: Çocuğa neler yapması gerektiğinin daha ayrıntılı 

olarak söylenmesidir. 

Vereceğimiz ipucu türü ne olursa olsun hem yapacağı davranışı 

söylerken, hem de açıklama yaparken ellerimizle işaret ederek veya yüz 

hareketlerimizle sözel ipuçlarını güçlendirebiliriz. 

Model Olma 

Model Olma, davranışın nasıl yerine getirileceğinin gösterilmesi, 

çocuğun da bunu gözlemesi ve taklit ederek yapmasıdır. 

Model olma tekniğinde bir yandan çocuğa davranışın nasıl 

yapıldığını gösterirken aynı zamanda ne yapmakta olduğumuzu söyleriz. 

Bu şekilde davranışın nasıl yapıldığını gösterdikten sonra, "haydi 

şimdi de sen yap" diyerek çocuktan bu davranışı yerine getiımesini (taklit 

etmesini) isteriz. 
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Model Olma tekniğinde becerinin nasıl yerıne getirildiği çocuğa 

gösterilirken davranışın yönü önemli değilse; genellikle çocukla 

karşılıklı dururuz. 

Fakat yerıne getirilecek davranışın yönü önemliyse, çocukla 

yanyana durarak davranışı gösteımemiz gerekir. 

Fiziksel Yardım 

Fiziksel Yardım; çocuğa elle yardım edilmesidir. Çocuğa elle 

yardım ederken Model Olma tekniğinde olduğu gibi, aynı anda neler 

yapıldığı söylenmelidir. 

Çocuğa yaptığımız yardımları, en az yardımdan en çok yardıma 

doğru Yönlendirme, Kısmi Yardım ve Tam Yardım olarak üç şekilde 

kullanırız. 

Yönlendirme: Çocuk davranışı yaparken ellerimizin her an 

yardıma hazır şekilde çocuğa dokunmadan, onun ellerinin yanmda 

tutulması dır. 
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Kısmf yardım: Sadece elimizle ya da parmağımızla çocuğun eline, 

bileğine ya da dirseğine yön vererek davranışı yerine getirmesini 

sağlamaktır. 

Tam Yardım: Çocuğun arkasına geçerek ellerinin üzerinden 

tutarak, davranışı yerine getirmesine yardım etmektir. 
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Onaylama, Ödüllendirme ve Harekete Geçirme 

Öğretim çalışmaları boyunca çocuk yerine getirdiği davranış ya da 

becerilerin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Bunu öğrendiğinde daha 

cesaretli ve daha istekli olarak çalışmalara katılır. Bunu yapmanın 

yollarından biri doğru davranışlarını onaylama, diğeri ödüllendirmedir. 

Bunun yanında öğretim sırasında çocuk bazı beceri 

basamaklannda ya da bu basamaklardaki davranışların bir bölümünde 

duraksayabilir. Devam etmek için bir işarete gereksinim duyabilir. Bu 

gibi durumlarda onu harekete geçirmek gerekebilir. 

Bu dummlarda yapılacak çalışmalar ve dikkat edilecek hususlar 

aşağıda açıklanmıştır. 

Onaylama 

Onay/ama, bir şekilde çocuğa doğru yolda olduğunu 

hissettirmektir. 

Çocuk beceri basamaklarındaki davranışları yerıne getirirken 

ürkek davranabilir, yaptıklarından emin olmayabilir, tereddüt edebilir ve 
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hafif bir duraksama gösterebilir. Bu durumda, başımızı sallamak, 

gülümsemek, "evet, tamam, devam et" demek onun yaptıklarını 

onay lamamızdır. 

Bu şekilde çocuğun doğru yaptığı davranışları onaylandığında 

tereddütleri de ortadan kalkmış olacak, dolayısıyla kendine güveni aıtacak 

ve çalışmayı daha cesaretli olarak sürdürecektir. 

Ödüllendirme 

Kitabımızın ikinci bölümünde, çalışmalarımızda kullanacağımız 

ödülleri belirlemiştik. Aşağıda, bu ödüller içinden hangi ödülleri, hangi 

durumlarda kullanacağımız, nasıl ödüllendireceğimiz ve ödüllendiımede 

nelere dikkat edeceğimiz konulannda uymamız gereken bazı kural ve 

önerilere yer verilmiştir. 

!lll (IJ!Jl~il 

IK rnJlll (IJ rıı (IJ ll rı mı ? 

* Çocuğunuzun isteğiniz şekilde yerıne getirdiği her bir beceri 

basamağı için; aferin, çok güzel deme, kucak/ama, saçını akşama gibi 

Sosyal Ödülleri kullanınız. 
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* Çocuk çalışmanın belli bir aşamasına kadar beceri 

basamaklarını doğru olarak yerine getiımişse, kısa dinlenme molaları 

vererek bir parça vivecek, biraz içecek gibi küçük miktarlarda 

Yiyecek-İçecek Ödülleri veriniz. 

* Çocuk becerinin tamamını istenen şekilde yerıne getirdiğinde, 

beceri basamaklarında verdiğiniz ödülden daha fazla miktarda Yiyecek 

içecek, Nesne ve Oyuncak ya da Oyun ve Etkinlik ödülü veriniz. 

* Ödülün türü ne olursa olsun tüm ödülleri sosyal ödüllerle 

birlikte kullanınız. Ömeğin; "aferin, çok güzel süpürdün, şimdi bahçede 

oynayabilirsin" 

* Öğrenilmesi ya da çocuğun yerıne getirmesi daha zor olan 

becerilerde ÖDÜL LiSTESi'nin ilk sıralarındaki ödülleri veriniz. 

--* Çocuk beceri basamaklarındaki bir davranışı ya da beceriyi 

istenen şekilde yerıne getirdiğinde, zaman geçirmeden hemen 

ödüllendiriniz. 
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* Çocuğa ödülü neden verdiğinizi söy leyiniz. Örneğin; beceri 

basamaklarındaki bir davranışı yerine getirdiğinde "aferin fişi prize çok 

güzel taktın" diyerek, becerinin tüm basamaklarını yerine getirdiğinde 

"halıyı çok güzel süpür dün, yerde oyuncaklarınla oynayabilirsin" diyerek 

ödüllendiriniz. 

* Çocuk beceri basamaklarını yerine getirebilir duruma geldikten 

sonra sosyal ödülleri daha seyrek kullanınız, iki-üç doğru davranışta 

bir ödüllendiriniz. 

* Çocuk, sadece istenilen davranışı yerine getirdiğinde ya da 

istenilene yakın davranışı yerine getirdiğinde ödüllendiriniz. Bunun 

dışında ödüllendirmeyiniz. Ancak bu şekilde ödüllendiımenin bir anlamı 

olabilir. 

* Çalışmalarınızda hep aynı ödülleri değil mümkün olduğunca 

--
değişik ödüller kullanınız. Sürekli aynı ödüllerin verilmesi çocuğun o 

ödülden bıkmasına neden olabilir. 

* Çocuğa hangi ödülü vereceğiniz konusunda tereddütleriniz 
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olursa, o an hangi ödülü istediğini çocuğa sorabilirsiniz. 

* Özellikle oyun ve etkinlik ödüllerini mümkün olduğunca 

öğrettiğiniz beceri ile ilişkilendiriniz. Ömeğin; çocuk elektrik süpürgesi 

ile halının üzerini istenen şekilde süpürdüğünde "çok güzel süpürdün, 

şimdi halının üzerinde oyun oynayabilirsin" diyerek ödüllendirebilirsiniz. 

Harekete Geçirme 

Harekete geçirme, çocuğa bir sonraki davranışa ya da basamağa 

geçış işareti veımektir. 

Çocuk beceri basamağındaki davranışın bir bölümünü ya da 

tamamını yerine getirdiğinde, bundan sonra ne yapacağı konusunda 

d k b.l. B d d "1 d'" " b k 1 " "d " " "' ura saya ı ır. u urum a wy ı yap a ·a ını evam et sonra 

gibi sözlerle çocuğa bir sonraki davranışa ya da basamağa geçiş işareti 

verırız. 

--Bu şekildeki sözler, çocuğun dikkatini ne yapması gerektiği 

konusuna yoğunlaştıracak, onu harekete geçirecektir. 
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Uygulama 

Çocuğa öğretilecek beceri ile ilgili çalışmalara başlamadan önce 

beceriye ve öğretimine ilişkin bilgilerin yer aldığı ÖGRETİM 

SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU açılır. 

Öğretim Öncesi Son Hazırlıklar tamamlanır. 

Hazırlıkların tamam olduğuna karar verildiğinde çalışmaya 

başlanabilir. 

Sonra çocukla birlikte çalışma yerine gelinir. 

Daha sonra çocuğun dikkatini çalışma üzerine toplaması sağlanır. 

Ufak dikkat problemleri olursa bunlar daha önce anlatıldığı gibi 

giderilmeye çalışılır. 

Bu şekilde hem çalışmayla ilgili hazırlıklar hem de çocuğun 

çalışmaya hazırlanması sağlanmış olur ve beceri öğretimine başlanır. 

Çocuğa beceriye ilişkin yönerge verilerek beceriyi yerine getirmesi 

istenir. 
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Çocuk verdiğimiz yönerge uzerıne hiçbir davramşta 

bulunmayabilir. 

Bu durumda çocuğu ilk beceri basamağına başlangıç yapabilmesi 

için haydilyap bakalım gibi sözlerle harekete geçirmeye çalışırız. 

CÇJ Çocuk verdiğimiz yönerge üzerine yanlış bir da1-ıranzşta 
\{) bulunabilir. 

Bu durumda ipucu vererek müdahale ederiz. 

ipuçlarını açıklarken de beliıtildiği gibi ipuçlan aşağıda gösterildiği şekilde 

en hafiften en şiddetliye doğru bir sıra izlemektedir. 

Sözel ipuçları Yapacağı Davranışı Söyleme 

Açıklama Yap ma 

Model Olma Model Olma 

Fiziksel Yardım Yönlendirme 

Kısmi Yardım 

Tam Yardım 

Çocuğa ipucu veıirken bu sırayı izleriz. Ancak beceri basamağındaki davranış 

çocuk için tehlike yaratacaksa dikkatli olunmalı, gerekirse hemen Fiziksel Yardım 

teknikleri kullanılarak çocuğun zarar görmesi önlenmelidir. 

Böylesi bir durum sözkonusu olmadığında çocuğa verilecek ilk ıpucu, 

Yapacağı Davramşı Söyleme'dir. 
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Çocuk, yapacağı davranışı söylememize rağmen yanlış yaparsa 

bir sonraki ipucuna geçeriz. Dolayısıyla çocuk beceri basamağındaki 

davranışı doğru bir biçimde yerine getirene kadar sırayla tüm ipuçlarını 

vermeyi sürdürürüz. 

Çocuk, verdiğimiz yönerge üzerine ilk beceri basamağznz 

doğru bir biçimde yerine getirebilir. 

Bu durumda çocuğu sosyal ödülle ödüllendirerek bir sonraki 

beceri hasarnağını yerine getirmesini bekleriz. 

Çocuk, verdiğimiz yönerge üzerine ilk beceri basamağznz 

doğru bir biçimde yerine getirebilir. Ancak ileride herhangi 

bir beceri basamağında duraksayabi/ir ya da yanlzş 

yapabilir. 

Duraksarsa, onu harekete geçirici sözler söyleriz. 

Yanlış yaparsa, çocuğa ne yapacağını söyleyerek müdahale ederiz. 

Yanlışlar devam ettikçe sırayla bir sonraki ipucuna geçeriz. Çocuk 

verdiğinüz herhangi bir ipucu sonucunda doğru yaptığında ödüllendiririz 

ve bir sonraki beceri hasarnağını yerine getirmesini bekleriz. 

Çalışma süresi uzadığında çocukta dikkatsizlik ve yorgunluk 
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belirtileri ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için çalışma sürelerini uzun 

tutmamak, güzel giden bir çalışmada zaman zaman ara vererek çocuğu 

bir parça yiyecek ya da biraz içecekle ya da kısa süreli bir oyun ya da 

etkinlikle ödüllendirmek gerekir. 

Çalışmalara verdiğimiz aralar aynı gün olabileceği gibi, 

çalışmalarımız ertesi güne de sarkabilir. Her iki durumda da öğretim 

öncesi son hazırlıkları yaptıktan sonra çocuğa öğreteceğimiz beceriye 

ilişkin yönergeyi vererek çalışmamızı baştan başlatırız. 

Bu şekilde tüm beceri basamaklarını tamamlarız. 

Çocuk beceri basamaklarını baştan sona başarıyla ya da hafif 

ipuçlarıyla tamamladığında aralarda verdiğimiz ödüllerden daha etkili 

olabilecek nesne, oyuncak, oyun, etkinlik ödüllerinden birini vererek · 

ödüllendiririz. 

Çalışmalarımız süresince çocuğun durumunun kaydedilmesi de 

öğretim çalışmalarımızın önemli bir bölümünü oluştuımaktadır. 

Çalışmalarınıızın nasıl gittiği konusunda bilgi sahibi olabilmemiz için 

çalışmalarımız süresince çocuğun her bir beceri basamağındaki durumunu 

kaydetmemiz gerekmektedir. 
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Bu amaçla, ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU'nda 

Beceri Basamaklan'nın karşılannda boşluklar bırakılmıştır. 

Çocuk beceri basamağındaki davranışı ipucuna gerek olmadan ya da bir 

ipucunun verilmesi sonucunda yerine getirebilir. Bu durumlan kaydetmede sizlere 

kolaylık olsun diye bir işaı·etleme sistemi geliştirilmiştir. 

Bağımsız.................. + 

Sözel İpuçlaıı.. .. .. .. .. .. S 

Model Olma............. M 

Fiziksel Y aı·dım....... F 

Buna göre, eğer çocuğumuz 1. çalışmada 1. beceri hasarnağını ipucuna gerek 

olmadan bağımsız olarak yerine getiriyorsa Örnekte göıüldüğü gibi bu hasamağın 

yanındaki 1. Çalışma kolonuna + işaı·etini koyaı1Z. Eğer Sözel İpucu ile yerine 

getiıiyorsa S işaretini koyaı·ız. Diğer ipuçlaı·ı için de aynı şekilde işaı·etlemelerimizi 

yaparız. 

Kayıtlarımıza göre çocuğumuz beceri basamaklarındaki 

davranışları her çalışmada daha hafif ipucuyla ya da hiç ipucuna gerek 
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duymadan yerine getiriyorsa bu, çalışmalarımızda bir ilerleme olduğunu 

gösterir. 

Son üç çalışmamızda ard arda tüm işaretler + olduğunda, bir 

başka deyişle çocuğumuz beceriyi hiçbir ipucuna gereksinim duymadan 

yerine getirebilir duruma geldiğinde bu beceriyle ilgili çalışmamızı sona 

erdiririz. Bir başka gün BECERiLERiN ÖGRETiM SIRASI 

LiSTESi'nde yer alan bir sonraki becerinin öğretimine geçeriz. 

Günde 2-3 kez en az 4 gün çalıştığımız halde ard arda yaptığımız 

kayıtlardaki işaretiemelerde bir değişiklik olmaması, bir başka deyişle 

çocuğumuzun beceri basamaklarında ipuçlarına duyduğu gereksinimlerde 

bir azalma olmaması durumunda çalışmamızı sona erdiririz. Bir başka 

gün BECERiLERiN ÖGRETiM SIRASI LiSTESi'nde yer alan 

bir sonraki becerinin öğretimine geçeriz. 

Yeni bir becerinin öğretimine geçtiğimizde çocuğumuzun bundan 

önce öğrettiğimiz beceriyi günlük yaşamında kullanması ve alışkanlık 

haline getiımesi için fırsatlar yaratırız. Öğrettiğimiz beceriyi ev içinde 

yerine getirmesi için onu cesaretlendirir, teşvik ederiz. Örneğin evde o 

becerinin yapılması gerektiğinde bunu çocuğun yapmasını isteriz. 

Ard arda 3 gün yaptığımız çalışmalarda çocuk bir ya da birkaç 
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beceri basamağında sürekli olarak en şiddetli ipucu olan Fiziksel 

Yardım'larda takılır, daha hafif ipuçlarına geçemezse bu, beceri basamağı 

ya da basamaklarının çocuk için çok zor ya da karmaşık olduğu anlamına 

gelir. Bu durumda, becerinin basamaklarını oluştururken yaptığımız gibi, 

çocuğun takıldığı beceri hasarnağını daha alt basarnaklara ayırarak beceri 

basamaklarını yeniden oluşturmamız gerekir. 

Çocuğun birçok beceri basamağında fiziksel yardırnlara takılınası 

durumunda, bu kez öğreteceğimiz becerinin bütün olarak çocuk için uygun 

olmadığı sonucuna varılabilir. 

Bu durumda, bu beceriye ilişkin çalışmamızı sona erdiririz. Bir 

başka gün BECERiLERiN ÖGRETiM SIRASI LiSTESi'nde 

yer alan bir sonraki becerinin öğretimine geçeriz. 



59 

EKLER 



Ekler 60 

EKLER 

EK-A ÇOCUGA ÖGRETİLECEK BECERiLERİ BELiRLEME 

LİSTESİ .................................................................................................. 61 

EK-B ÇOCUGUN YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER 

LİSTESİ .................................................................................................. 62 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi................................... 62 

EK-C ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi.. .......................................................... 63 

EK-D ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖDÜLLER 

LİSTESİ .................................................................................................. 64 

EK-E ÖRNEK ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU ............. 65 

EK-F ÖGRETİM SÜRECi VERİLERİ KAYIT FORMU ............................ 66 



Ekler EK-A 61 

ÇOCUGA ÖGRETİLECEK BECERİLERi BELiRLEME LiSTESi 

ÖZBAKIM BECERİLERi 

TuvaJet Becerileri 
( ) Tuvalerini işaret Etme 
( ) Tuvalete Gitme 
( ) Tuvalete Otuıma 
( ) Tuvaletini Yapma 
( ) Temizlenme 
( ) Sifonu Çekme 
( ) Pantolonunu Çekme 
( ) Ellerini Yıkama 
( ) 
( ) 

Giyinme Becerileri 
( ) Şapka Çıkarma-Takma 
( ) Ceket Çıkarma-Giyme 
( ) Eldiven Çıkarma-Giyme 
( ) Ayakkabı Çıkarma-Giyme 
( ) Çorap Çıkarma-Giyme 
( ) Pantolon Çıkaıma-Giyme 
( ) Gömlek Çıkanna-Giyme 
( ) Tişöıt-Atlet Çıkarına-Giyme 
( ) Ayakkabı Bağı Çözme-Bağlama 
( ) Etek Çıkarma-Giyme 
( ) Düğme Açma-İlikleme 
( ) Kemer Çıkarma-Bağlama 
( ) 
( ) 

Yemek Y erne Becerileri 
( ) Parmaklarıyla Ye me 
( ) Yiyecekleri Koparma 
( ) Bardaktan İçme 
( ) Tabağına Yemek Alma 
( ) Kaşıkla Yem e 
( ) Çatalla Ye me 
( ) Yiyecekleri Kesme 
( ) Sofra Kurallarına U yma 
( ) 
( ) 

Kişisel Bakım Becerileri 
( ) El-Yüz Yıkama 
( ) Traş Olma 
( ) Diş Fırçalama 
( ) Makyaj Yap ma 
( ) Saç Tarama 
( ) Cilt Bakuru 
( ) Banyo Yapma 
( ) 
( ) 

EV İÇİ BECERİLERi 

Evdeki Araç-Gereçleri Kullanma 
( ) Saç Kumtma Makinesi 
( )-Telefon 
( ) ~Elektrik Süpürgesi 
( ) Çamaşır Makinesi 
( ) Televizyon 
( ) KurutmaMakinesi 
( ) Müzik Seti 
( ) Bulaşık Makinesi 
( ) Gazlı Ocak 
( ) Tost Makinesi 
( ) Şofben 
( ) Mikser 
( ) ..................................... . 
( ) ..................................... . 

Mutfak Becerileri 
( ) Yiyecek Hazırlama Saklama 
( ) B ulaşık Yıkama 
( ) İçecek Hazırlama 
( ) Mutfak Tezgahını Temizleme 
( ) Yemek Masası Hazırlama 
( ) 
( ) 

Ev Temizliği ve Düzeni 
( ) Toz Alına 
( ) Eşyalan Y erleştinne 
( ) Yerleri Süpünne-Silme 
( ) 
( ) 

Çamaşır Yıkama ve Giysilerin 
Bakım 

( ) Çamaşır Yıkama-Kurutma 
( ) Giysileri Onaıma 
( ) Giysileri Ütüleme 
( ) Giysileri Yerleştirme 
( ) 
( ) 

Uyku Zamanı 
( ) Yatağını Toplama 
( ) Yatağın ı Yap ma 
( ) Yatak Odasını Temizleme 
( ) Yatak Odasını Düzenleme 
( ) 
( ) 
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ÇOCUGUN YERİNE GETİREMEDİGİ BECERiLER LiSTESi 

* 
* 
* 
* ··········································································································································· 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* ........................................................................................................................................... 

BECERİLERİN ÖGRETİM SIRASI LiSTESi 
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ÖDÜL BELiRLEME LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler Oyunlar Etkinlikler 
( ) Pasta ( ) Babasıyla Top oynama ()TV izleme 
( ) Kraker ( ) Kamyonlada oynama ( ) Alışveriş etme 
() Kek ( ) Bebeklerle oynama ( ) Çiçeklere bakma 
( ) Sandviç ( ) Çamurla oynama ( ) Pikniğe gitme 
( ) Şeker ( ) Arabalada oynama ( ) Kitap-dergi-gazete 
( ) Büsküvi ( ) Kumla oynama 

okuma 
( ) Çikolata ( ) Bisiklete binme 

( ) Evi temizleme 
( ) Donduıma ( ) Arkadaşlan ile 

( ) Resimyapma-boyama 
( ) Meyve oynama 

( ) Yemek masası 
( ) Fındık ezmesi ( ) Hayvanlarla oynama 

hazırlama 
( ) Patates cipsi ( ) Anneyle eveilik 

( ) Müzik dinleme 
( ) Ciklet oynama 

( ) Masal dinleme 
( ) Süt ( ) Sahneağa binme 

( ) Evde annesine yardım 
( ) Oralet ( ) Saklambaç oynama 

( ) Meyve suyu ( ) Kaydıraktan kayma 
etme 

( ) Kendisine kitap 
( ) Kola ( ) Körebe oynama 

( ) Gazoz ( ) Uçurtma uçuıma okunınası 

()Çay ( ) Çocukla İskambil ( ) Oyun parkına gitme 

( ) ································ aynanınası 
( ) Bir arkadaşını eve davet 

( ) ................................ ( ) Çocukla dama etme 

Nesne ve Oyuncaklar aynanınası 
( ) Sinemaya gitme 

( ) Renkli kalemler () ..................................... ( ) Özel telefon görüşmesi 

( ) Silgiler () ................................ yapabilme 

( ) Teyp kasetleıi Sosyal Ödüller ( ) Arkadaşları ile 

( ) Oyuncaklar ( ) Alkışianma eğlenceye katılma 

( ) Oyun kartlan ( ) Aferin denmesi ( ) Anne babanın işyeıini 

( ) Renkli Kitaplar ( ) Saçının okşanması ziyarete gitme 

( ) Takılar ( ) Çok güzel denmesi ( ) Bakkala giderek 

( ) Giysiler ( ) Kucaklanma istediğini alabilme 

( ) Hayvan Fotoğrafı ( ) Yanaklarından ( ) Babasına yardım etme 

( ) Ünlüleıin posterleri öpülmesi ( ) Arkadaşına gitme 

( ) ................................ () ..................................... ( ) ........................................ 
( ) ................................ () ..................................... ( ) ........................................ 
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ÇALIŞMALARDA KULLANILACAK ÖDÜLLER LiSTESi 

Yiyecek-İçecekler Oyunlar Etkinlikler 

* * * 
* * * 
* * * 
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öRNEK öGRETtM SURECt VE RtLERt 

:Elektrik Süpürgesini Kullanma 
: Elektrik süpürgesiyle halının üzeıini pislik bırakmadan süpürür. 
: Sqlon, Oturma Odası. 

KAYIT 

Becerinin Adı 
Çalışmanın Amacı 

Çalışma Yeri 
Çalışma Araçları : Elekrik süpürgesi, süpürgenin hortumları, süpürme paı·çalan, halı ve priz. 

ı. 
Beceri Basamakları Çalışma 

ı. Elektrik süpürgesini bulunduğu yerden al. 

2. Süpüreceğin yere getir. 

3. Süpürgenin diğer parçalarını da getir. 

4. Parçaları elektrik süpürgesinin yanına koy. 

5. Süpürgenin hortumlarını birbirine geçirerek tak. 

6. Düz zemin için kullanılan parçayı al. 

7. Süpürgenin hortumunun ucuna tak. 

8. Süpürgenin fişini al. 

9. Fişi elektrik prizine tak. 

10. Süpürgenin hortumunu yeri süpürebilecek ve yere paralel olacak 
şekilde iki elinle tut. 

ll. Bir elinle hortumu tutarken diğer elinle süpürgenin 
çalıştırrna düğmesine bas. 

12. Süpürgeyi iki kez ileriye iki kez geriye hareket ettir. 

13. Halının her tarafını süpür. 

14. Işin bittiğinde süpürgeyi kapama düğmesine basarak kapat. 

15. Süpürgenin fişini elektrik prizinden çek. 

16. Horturnun parçalarını sök. 

17. Söktüğün parçaları her zaman konan yere koy. 

18. Elektrik süpürgesini her zaman konan yere koy. 

işaretierne Sistemi Bağımsız + 
Sözel İpucu S 

Model Olma 
Fiziksel Y aı·dım 

2 
Çalışma 

M 
F 

3 
Çalışma 

4 5 6 
Çalışma Çalışına Çalışma 

FORMU 

~ 
""ı 

7 8 9 10 ll 12 
Çalışına Çalışına Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma 

tıj 

~ 
tıj 

~ 



Becerinin Adı 
Çalışmanın Amacı 

Çalışma Yeri 
Çalışma Araçları 

ı. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

işaretierne Sistemi 

Beceri Basamakları 

Bağımsız + 
Sözel İpucu S 

öGRETtM SURECt VERtLERt 

ı. 
Çalışma 

Model Olma 
Fiziksel Yardım 

2 
Çalışma 

M 
F 

3 4 
Çalışma Çalışma 

KAYIT FORMU 

~ 
~ 
"": 

5 6 7 8 9 10 ll 12 
Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma Çalışma 

~ 

~ 
~ 

~ 
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EK 11.1 

BiRiNCi ANNE G.'NİN ÇOCUGU ö. iLE YAPTIGI BECERi ÖGRETiMi ÇALIŞMALARINDA 
ELDE EDİLEN VERiLER 

Öğrencinin Adı : ö. K 
1 

Becerinin Adı : TIRNAK KESME 

Beceri Basamakları Oturumlar 

1. Bir eski gazete al, yere ser. 

2. Tırnak makasım al. 

3. Yere otur. 

4. Tırnak makasım sağ elinin baş ve işaret parmağıyla tut. 

5. Makası sol elinin küçük parmağına yerleştir. 

6. Makası bastırarak tımağını kes. 

7. Ayın işleıni diğer parmakların için de yap. 

8. Tırnak makasını sol elinin baş ve işaret parmağıyla tut. 

9. Makası sağ elinin küçük parmağına yerleştir. 

10. Makası bastırarak tımağını kes. 

11. Ayın işlemi diğer parmakların için de yap. 

12. Makası yerine koy. 

13. Gazeteyi dökmeden topla. 

14. Çöpe at. 

15. Ellerini sabunla yıka ve kurula . 

ı ı 2ı 3 ll ı 2 ı3 ı 4ı 5ı 6ı 7ı 811 ı 2ı 3 ı 4 ı5 

- +I+I+I*L+ı+ı+ı+l+ı+ı+l+l+ 

- - + ı + ı + ı ~j}+ ı + ı + ı + 1 + ı 41111 + ı + ı + 

- lit[ ı -IMI s ı s ı·~-;J+ ı + ı + ı + 1 + ı .~:t + ı + ı + 
-.J'"·:ı~,.ı - IMI s 1 M 1 F~ı~ + 1 + 1 + 1 + 1 +lı~r:ı + 

i';;? 
+1+ 

~
····Ci 

- ..:.; ı -

:~~/ı 

- t'";{• -
Ml MIML,JPl'F 

'~~:~; 

Ml MıMı~··f'İ< 
+1+1+1+1+1+1+1+ 

'"·!t~·· 

+ ı + ı + 1 + ı JI.J.c+ ı + ı + 

-Jr f-lMfMfMll s ıs ıs SI-L&cı··- ·- ·-
-~; 

- rs::'T-TMTMfMTF'·ıs 
,-~ 

+1+ + 1 + 1Jl.1H 1 + ı + 

-V\1 -IMIMIMI81F r~ ~ . +1+ + 1 + t%tJ'@ft ı + ı + 
~0,, -.c;lv-- IMI MjMjNJ;IF 

".~,. 

+IS s 1 -+ 't 1'+ ı + ı + 

~ıf~;;l ~ .. - M 1 M 1 M 1 sJl~S 1 S 1 S 
~-;-; .... SI-l -·-·-

- ;:r - M 
'"?~, 

Mı s \\~ ht ı + ı + ı + 1 + r+·t+ ı + ı + 
- -:"-;:_ 

~.-~. '~:~~~ - M MIS 
- - - M Ml S 
-. -. --Ml M S 

;, __ s;iiJlı + ı + ı + 1 + , + ı + ı + ı + 

+ı_+ı+l+l+l+l+l+l+l+ 

~~1+1+1+1+1+1+1+1+ 
. DQ.ğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısıl O ı O ı O 12 ı 2 ı 2 ı 4 ı 8 ı 131 12ı 121121 121 12113 1 13 

YüzdelikOrani o ı o ı o 113.3j13.33jt3.33j26.66f53.33js6.66f so 1 so Iso 1 so 1 so js6.66j86.66 

Gözli 
emci 

Q -~ o 



EK 11.1-devam 

Öğrencinin Adı : ö. K 
1 

Becerinin Adı : BIÇAKLA SALATALIK SOYUP DOÖRAMA 

Beceri Basamakları Oturumlar ı ı 2 3 ı ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ı 2 3 4 Göz] 
emci 

~-· 
.. · 

ı. Bıçağı sağ eline al. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2. Soyulacak malzemeyi sol eline al. - - ~.r' - -~, _,. M F F s s· + + + + + + + + -\; ./ . t.·~'l". 

Önce uç kısımların kabuğunu keserek al. "' ,.!": .·;· 
3. - - - - - s s s + -i3'', /+ 

(~ 
+ + + + !L + + -

4. Malzemenin bir başına bıçağı koy. {ii - /3:;, - • ·~> M s s s + + + + + + 1''}0\' + + -
.A< .... 

5. Baştanucakadar malzemeyi soy. - - - - - F F F M ·~, s + + + + if'4-.·' + + -~ ,. 
"' ;.~ ~h 

6. Kabuklar bitenekadar devam et. J':·~ .. - :·':::. - i~. s + + + 1r + + + + + ı+ + + -
7. Bıçağı tezgahın üzerine koy. - - ;: - - s + + + _fii, + + + + + f:::~A + + -

"' 
8. Malzemeyi muslukta yıka. ). - [·- - ... s + + + 11' + + + + + ~+{ + + -

9. Malzemeyi tahtanın üzerine koy. -
... ·:, - s s ;.,;-: 

+ 
·' '···· - - + + -f'h + + + + + + + -

'.. :,·~ ,:.: './'' 

10. Bıçağı al. .:1~:. - ::c:· - ~"- s + + + +/( + + + + "-t/ ~: + -

ı ı. Malzemeyi sağdan başlayarak doğra. 
c; 
~%~/ f- 't··. M s s s + .:··::ı:. + + + + ·)t":'{ + + .• ,:ı: - ' -

; ,;; . ,. 

ı2. Bıçağı tezgahın üzerine bırak. 
·' \. / s s + + ~~t '_l + + + + .. ~Jf\.,, ·+ - - - - + -

13. Malzemeyi tabağa doldur. ... 
~"., - ]2~ - ~.;,., F s + + + + + + + + + + + -

ı4. Tahtayı ve bıçağı bulaşıklığa koy. - - - - - s s + + :1( ~t + + + + + + + -
Doğru OlarakYerine Getirilen Basamak Savısı ı ı ı ı ı ı 5 9 10 ı2 13 ı4 ı4 ı4 ı4 ı4 ı4 ı4 ı 

Yüzdelik Oran 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 35.71 64.28 71.4 85.7 92.8~ 100 100 100 100 100 100 100 0.71 
... 

"""' ffi 



Öğrencinin Adı : ö. K. 
Becerinin Adı : GÖMLEK 

Beceri Basamakları 

ı. Ütü tahtasını aç. 

2. Ütüyü al. 

3. Ütünün suyunu koy. 

4. ütüyü tahtanın üzerine koy. 

5. Fişini tak. 

6. Buhann çıkmasını bekle. 

7. Gömleğini tahtanın üzerine koy. 

üTüLEME 

8. önce arka robasnıı düzelt tahtaya koy. 

9. Ütüyü sağ eline al. 

ı o. Sol elinle gömleği tut ve ütüle. 

ı ı. Ütüyü yerine koy. 

ı2. Gömleğin sağ önünü tahtaya ser, düzelt. 

ı3. ütüyü al. 

ı4. Sağ önünü ütüle. 

ı5. Ütüyü yerine koy. 

ı6. Gömleğin sol önünü ser, düzelt. 

ı7. ütüyü al. 

Oturumlar 

EK 11.1-devam 

ı 2 ı 2 3 ı ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ııo lll ı 2 ı 3 Gözll 
eınci 

- h;f'!U - 1 - 1 F ı F ı M ı S ı + ı J ı H- 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + ı + 
+ ·-vı- 1 + ı~:rft+ 1,,1 + 1 + 1 + ı +-ı + 1 +~t·+ ı + ı + ı + ı + 1+ ı -t. ı + • + 

+ı + 1+ 1-!j'-11 + 1+ 1+ ı+ ı+ ı+ + ı ~~w+ ı + ı + ı + ı + 1+ ı ı + • + 
+tr~ 1 + k~:··{fi,+ ·~lti + ı + ı + ı + + 1 +1 + ı + ı + 1 + ı + 1+ L+.:"'l + 1 + 
+ 1 + 1 + L+Jı + 1 + 1 + ı + ı + ı + + ı ··ı~+~+--~,- ı+ı + 1+ L;#~'ı. + • + ~ ı T ı , • · 
+ ~4.:+ 

---::~>-
+ ı~J'>:j]l + 1 ~:: 1 + :~····o:._:1 ~{., t:'; 

+ı+ ı+ + ı -~>r+ ı + ı + ı + ı + •+ '!.lt ı + + 

+ı + 1 + ~~~t ll+ 1 + 1 + ı + ı + ı + ı +ı ~ı ~ı +ı + ı + ı + 1+ ı~tı- ı, +1 + 
.ı . 1 - ~~~Jk-J tJ F ı F ı F ı F ı M ı ~:rs 1 S ı + ı + ı + 1 + ı,A,±.l +1 -

+ı+l+ı~ll+l+l+l+l+l+ +ı ı ı tr+ r+ ı-~ ı+ 1+ ll~ ı,+ + 

_d:%;._ 
- ı_ft;'iııı - 1 

~--.-~ -ill\ Fı F ıMI MI SI sl''+ - .:;.;,._ - + 1 + 1 + 1 + 1 +vl,+ Jıv.+ • -
- lt ... ;·;;; 

'i\ ill'ii' + ı + ı + ı + ı + ı ;~~;~+ ı + ı + 1 + 1 + 1 + !.f1tt< 1 +• -

-1\\:l 1 '\~.:;[l'~.t .l·t~-~--MI Mj sı- srsı ~fr··'+ ı +ı +ı+ ı+ 1+ ı.,,± .. ,)+- -·- . . fok, :. -~ /~~ J U 1 ·: -_.-;.:. • :-:w· .1~~ 

~-dı- L 1 +ı+ ı -lj_+L+Jf\,1~-IT -ı-J-ı:.J + f+l+l~li +--
-J\,- 1.{ 2~- -~-~~~-rslsT s ı Ml M 1'-sl's·ı +ı + ı + ı + •+ ı + ı +- -

+ı +ı +ı +1 +1 t~~ı,+l +1 +1 +1 +1+1 +1 +tl-

S ı S 1 S 1 Ml M ı +ı +ı +ı +ı +ı + 1 +ı + 1 +11 -

+ı +ı +ı +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1+1 +1 +1-

ı8. Gömleğin sol önünü ütüle. _ _ _ _ _ _ _ _ !.... .J _ L ...ı _ ıı... 
~-----------------

~~L ~ _8L SJ~L+J ~ L+_ı~ ı+_t ı+_ı~ ..... 
~ 



EK 11.1-devam 

Beceri Basamakları Oturumlar ı 2 ı 2 3 ı ı 2 3 4 5 6 7 8 9 ı o ll ı 2 3 Göz! 
em ci 

ı9. Sağ kolun manşetini düzelt. - - - - - - iM M s s s s + + + + + + + + -
20. Ütiiyü al. - - - - - - + + + + + 1r tl- + + + + + + + -

:~~ ' - ~~~:,; ~ - M M s s 4!. 21. Manşeti ütüle. ®;- - + }+ + + + + + + + -
i' "'· ···' 

-{y 
:::k 

22. Ütiiyü yerine koy. - - - - - + + + + + "t;; :+ + + + + + -tr + -
23. Gönıleğin sağ kolunu tahtaya ser, düzelt. l l - ~ - - M M F F s s'~ + + + + + + Jt + -if} 

24. Ütüyü al. - - - 1- .i': - ~) s + + + + .tr .. ,_ + + + + + Fj~ + -

25. Sağ kolu ütüle. ~··· fr··_ - ;ts' - - s s F s s sı.,,, i+ + + + + + ;t4 .. , 1+ -
';·'(; _-:~:·:-\ h- s s s s 26. Aynı işlemi sol kol için de yap. - - - _;, - + + '+ + + + + + 'ff + -

27. Ütüyü yerine koy. i~! - - ;- - - + + + + + l .+ + + + + + -~+!- J + -

28. Gönıleğin yakasının tersini tahtaya ser, düzelt. 
_,,_,;. ,,,, , .•. · ..... ı;,; s s + 'lf~i'' - - - - - - + + 1f + + + + + + '+ -

,·~·· 

29. Ütüyü al. ---~-- - )~1ı, - - + + + + + ı_ + + + + + + Jr~+ !' + -
.;-. _,.,. ··:t; 

~'Tf 30. Gönıleğin yakasmı ütüle. 
_.jj ''~'- +r tt ~:w--+ - - - - - + + + + + -+:-{ + + + + + '*\ -Iy -

;: 

31. ütüyü yerine koy. p~ /1 - r':~:/ !r - + + + + + + '}bt + + + + +t -"'lt-~ ~--+ -
32. ütünün fişini çek. 

.';C•\; { ~::'-.:-: ..• :~/;;, 
'i\'[ Af. lf.~'· - - - - - + + + + + + + + + + i+ -

33. ütünün suyunu lavoboya boşalt -l. ~;~;.- - jıi~ - - + + + + + } -lfı; Jl + + + + + ~t+-- ;' + -
34. ütüyü taşın üzerine dik koy. 

CS:Ç," .. ) ~~. ~'f - - - - - + + + + + +{ ·. + + + + + + + + -
35. Gömleği al, askıya as. - - - - - - s s s + + ;f>" ~~it + + + + + + + -

36. ütü tahtasını kapat. - - - - - - s s s s + + + + + + + + + + -
37. _nm -'- vf'rinf' knv - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + -

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı 7 7 7 7 7 7 20 23 24 28 30 35 36 37 37 37 37 37 37 37 7 
yüzdelik Oran 18.91 18.91 8.9 18.91 18.91 18.9 54.0' 62.ı6 64.8~ 75.6' 81.08 94.59 97.29 100 ıoo _!ll(l_ ıoo_1oo 100 100 &91 

---- ---

...... 
~ 



EK 11.2 

iKiNCi ANNE T.'NiN ÇOCUÖU Ç. İLE YAPTlG-I BECERi ÖÖRETİMİ ÇALIŞMALARINDA 
ELDE EDiLEN VERİLER 

Öğrencinin Adı : Ç. S. 
Becerinin Adı : BULAŞIK MAKİNASINI KULLANMA 

Beceri Basamakları Oturu~ ı 2 3 ı 2 3 4 5 6 7 ı 2 3 4 5 t:ıl 

1. Makinanın kapağını aç. + , .. :':. + + + +;i 'f + + + + + + + + + 

2. üst sepeti dısarı cek. - ll-<, " M +.. ~!J •. .f. + + + + + tr + + -

3. Bardakları sepete yerleştir. - , ~~ . - S + +~) \ .f + + + + + :ff· + + _ 

4. Sepeti yerine ittir. - !.f~tc + + + 'i+ + + + + + [~1" + + -

5. Alt sepeti dışarı çek - 1.4§.:--. - + + -if[' 1 + + + + + .+ + + -

6. Tabakları bölmelere yerleştir. - 1:~:~:-; - M M tv't, 'K,.i + + + + + ıl,+ + + -

7. Kaşıkları,çatalları,bıçakları özel sepetine koy. - lffl"" - + + +~~ f + + + + + ~,;+.,, + + -

8. Sepeti yerine ittir. - ,.~@., - + + *~o· + + + + + + ~~~:, + + -

9. Deterianı al. - "A0: - + + +lJ + + + + +';!\/i rt.+ + -

10. Deterianı özel bölmeve bir ölçek dök - t-. t.- M M F t:;.S + + + + +; [''~ ~+ + -

ll. Bölmenin kapağını kapat. - . [i~;/'~~- + + +( 1 ':~ + + + + + [(ıt~;ı + + -

12. Deterianı yerinekov. _··· : ·"·- + + fi; /~~ + + + + + ~~~r+,, + + -

13. Makinanın kanalYını kanat. - li[Ji~ - + + ~· 1 
· 4ıı;, + + + + + + + + _ 

14 Snltl:ıki d'ivmevi iki ~m. sına cevir. - - - M M F /JS + + + + + + + + _ . u s ısn e . ;_!;b 

15. Sağdakidüğmeyebas. - - - + + + ~· + + + + + + + + -
·-~~-OJ:mıkY~Tin~n..,.tiTilı>n.-. ,Jrc;::ıvHııl 1 1 1 10 1?. 1? 1? 1._ 1.'\ 1'\ 1"\ 1"\ 1.(\ 1"\ 1"\ 1 

Yüzdelik Oran 6.66 6.66 6.66 66.66 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 .66 -~ 



EK 1 1.2-devam 

Öğrencinin Adı : Ç. S. 
1 

Becerinin Adı : ELEKTRiK SÜPÜRGESİNİ KULLANMA 

Beceri Basamakları - Oturumlar ı ı 

ı. Elektrik süpürgesini yerinden al. + + 

2. Süpürgeyi salona getir. t + 
;,>;,/ 

-· 

3. Süpürgenin parçasım da salona getir. + + 

4. Hortumları geçirerek birbirine tak. \t~ + 

5. Süpürgenin fişini al. + + 

6. Fişi elektrik prizine tak. 1 ~h;; + 

7. Süpürgenin bumunu yere paralel tut. + + 

8. Diğer elinle çalıştamıa dü_ğmesine bas. 
ı,. + 

9. Sünürl!:evi iki kez ileri iki kez geri hareket ettir. + -
/'> 

10. Her tarafı süpür. - -

ll. Sünürl!:enin düğmesini kapat. }ch;;, +f 
~ : '- ,.,; 

12. Fisi Prizden çek. - -

13. Sünürl!:enin nar.easım sök. ,:;,, + 

14. Knrdnnu siinür!!enin etrafına dola. - -

15. Hortuınu süpür_genin etrafına dola. - -
16. Süpürgeyi ve parçasını yerine kaldır. - -

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı 9 lO 
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EK 11.2-devam 

Öğrencinin Adı : Ç. S. 

Becerinin Adı : AY AKKABI BAÖI BAÖlAMA 

Beceri Basamakları oturumlar 1ı21ıı2ı3 ı ı ı 2 ı 3 ı 4 ı 5 ı 6 ı 7 ı 8 ı 9 ı1o ll 2ı31:l' 

1. Ayakkabılannı al yere koy. +ı+ +~~~+1+1+1+1+1+1 TI+ı+ı+ı+ı+ı+ı~ı+•+ 
2. Avakkabıvı ayağına geçir. +''lt'+ + l.bt+c~~;-+ ~-r+I+T+I + 1 +f +ı+ ı+ ı+ ı+ 1+ ı1ıı + l+ ·",.:< •. -..... ,1ı 1 ·v_ 1 , 1 , _ <. h-- ...,~,-- _____ , 

3. Bağcıklarını ikielinle tutup çek. - . i1d - ·- 1 s j Ml Mj Ml :f..~j + 1 +ı +ı + ı+ 1 +ı r±z,L, +--
- ,;iJ-

4. Bağcığın birini diğerinden geçir, düğürnle. - lf::'l- I(JtMI Ml Ml Mll:Yfi.,.F ı F ı +ı + ı + 
'ı.. 

+ ıAf~ll+--
5. Soldaki bağcığı ikiye katla. - 1 ~:ftij - J- JMI Ml Ml Mlı~:~JF 1 F ı +ı + ı + 1 + ı·~t ı +- -
6. Katlanmış bağcığı solelinle tut. 

'f'>;. -ı ;··~.:r~ _r~··IMrMrMı MF!rl1F TFT +-ı +T+I+TICJA+--
7. Diğer bağcığı katlı bağcığın üzerine getir. - ı -1- IMI Ml Ml MlliYF ı F ı +ı +ı+ + li~;f%+--
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EK 11.3 

ÜÇÜNCÜ ANNE F. 'NİN ÇOCUGU S. iLE YAPTI GI BECERi ÖGRETiMi ÇALIŞMALARINDA 
ELDE EDİLEN VERİLER 

Öğrencinin Adı :S. K. , 
Becerinin Adı :ELEKTRiKLi 

Beceri Basamakları 

ı. Fırını öne çek. 

2. Arkasından kablovu kontrol et. 

3. Fişi prize tak. 

FIRINI 

-

4. Düğmeleri yandaki çizelgeye göre ayarla. 

5. Fırının içini kontrol et. 

KULLANMA 

Oturumlar 

6. Pişecek malzerneye göre yandaki çizelgeden programı seç. 

7. Fırının kapağını aç. 

8. Pişireceğin malzemeyi içine koy. 

9. Fınnın kapağını kapat. 

ıo. Fırını çalıştır 

ı 1. Piştikten sonra fırını kapat. 

ı2. Malzemeyi çıkart. 

ı3. Fınnın kapağını aralık bırak. 

ı4. Fişi prizden çek. 

ı5. Fırını yerine it. 
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Öğrencinin Adı :S. K. 
Becerinin Adı : ÇAMAŞIR MAKİNASINI 

EK 11.3-devam 

KULLANMA 

Beceri Basamakları - Oturumlar ı ı 2 3 ı ı 2 3 4 5 6 ı 2 3 4 ~ 

1. Çamaşırlan makinanın yanına getir. + - - - - S S +~ -h + + + + + + + 

2. Makinanın kapağını aç. t· + Iz+:~ + t· + + +. ;"+,/ + + + 1:'~ + + + 

3. Çamaşırlan makinaya yerleştir. :· + l"'~<'' + + + + + l)f + + + j + + -

4 De ' al ""-·· + i ,:])\. + / '"· S !"I3i: ' 
. teı:ıan topunu . \ı:} 1/' ''~ \~ P + +f- '*:~ + + + :,;ırr + + + 

5. İçine deterjanı doldur. + + ,f::<,; + + S + .fW(!s + + + .{Jj:'",; + + + 

6. Çamaşırların ortasına yerleş tir. 'lK - ;;:~,~~ - ~~~-~ + + +;r +< + + + 1 ~f + + + 

7. Makinanın kapağını aç. - - t}r'" - - + + +;<.:ıl + + + rı~r + + -

8. Yumuşatıcı gözünü aç. J., - ~]!},_, t- L S S +H'+ + + + '1t,j / + _ 

9. Yumuşatıcıyı koy. : - itL - - S + +): '+'' + + + .. ,,+ .... + + _ 

ıo. Yumuşatıcı gözünü kapat. :}', - '{_~% - ~·· + + S 1',!\i: + + + ;\i'~~~- + _ 

ı 1. Makinanın fişini prize tak. IN: \f - l't ./ ~-- ''[. \\ S S t':: + .. , + + + 1 ft ; + + -
ı2. Programı ayarla. ·. ·~ - - i>~ - M S ~··~~j~,4~ + + + [Jt: : + + _ 

ı3. Düğmesine bas, çalıştır. :iı - l.;;;f~ - ,4i1, M S + ;::+' + + + + + + -

_,.IJ~ıı~. 

Doğru Olarak Yerine Getirilen Basamak Sayısı 5 4 3 4 4 5 8 ll 13 13 13 13 13 13 13 5 

Yüzdelik Oran 38.46 30.76 '13.rrı 30.76 f3o.76 f'ıs.46 61.$ Bı6ı 100 100 100 100 100 100 100 ı&46 ...... 
23 



Öğrencinin Adı :S. K. 
Becerinin Adı : HAZIR 

Beceri Basamakları 

ı. Çorba yapacağın tencereyial. 

2. Tencereye 5 bardak su koy. 

ÇORBA 

3. Çorba paketinin kenanm makasla kes. 

4. Çorba~ı tencere~e boşalt. 

5. Kaşıkla iyice karıştır. 

6. Ocağı yak. 

7. Tencereyi ocağın üzerine koy. 

8. Kaynayana kadar kaşıkla kanştır. 

9. Ocağı kıs. 

10. Tencerenin kapağını yarım aç. 

ll. 10 dk. kısık ateşte kaynat. 

12. Oca.lh kapat. 

YAPMA 

Oturumlar 

EK 11.3-devam 
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