EUPALT – Hayat Boyu Öğrenme Projesi
Disleksi Alanında Çalışan Profesyoneller İçin Avrupa Pasaportu

Sonuç 1
Rehber Kriterler İçin Anahtar Öğrenme Çıktıları
FİNAL VE ARA DOĞRULAMA DOKUMANI

Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından hibe edilmektedir.Bu yayın (iletişim) sadece
yazarın kendi görüşlerini yansıtır,ve Komisyon herahngi bir kullanımdan doğacak
sonuçlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
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1 Modul A:DİSLEKSİYİ/ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNÜ ANLAMA
VE BİLGİSİ
1.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anahtar Öğrenme Çıktıları
Geçmiş
Tanımlamalar ve Bulgular
Karakterisitk Özellikler ve Manifestolar
Tekrarlama Sıklığı ve Etki Alanı
Etiyoloji
Bağlaşık Durumlar

1. Geçmiş
Bilgi

Beceriler

Yaygın Kişisel Beceriler

Tarihi perspektiften
disleksinin doğası

Eski ve yeni teorileri ayırt
edebilme

Paydaşlara duyarlı ve korku
vermeyen bir şekilde
anlatmak.

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

2. Bulgular ve tanımlamalar
Bilgi

Dil,okuma yazma ve sayısal Bu beceriler nasıl meydana Disleksi ile ilgili teorik bakış
gelir ve ne anlama gelir
beceri gelişiminin tipik
açılarının etkileri ve kritik
gelişiminin çağdaş teorileri ve
değerlendirmesi
bu becerileri elde ederken
zorluk yaşamayan diğerleri ile
disleksik öğreniciler
arasındaki farklar

3. Karakteristik ve Manifestolar
Diğer Kişisel Beceriler

Bilgi

Beceri

Disleksinin çeşitliliğini ve
derinliğini,sosyal,dugusal ve
yetişkinliğe kadar geçen
süreçte gelişimini anlamak.

Kişiselleştirilmiş,yapılandırılm Düzenli bir yapıda bireysel
ış,sıralı ,çok algılı bir eğitim
ihtiyaçlara göre değişiklik
programı oluşrturma ve
yapma becerisi.
değerlendirme ve bunu
müfredata adapte etmek.

4. Tekrarlama Sıklığı ve Etki Alanı
Bilgi

Beceriler

Özgül öğrenme güçlüklerinin Sosyo-demografik literatürü
sosyo-demografik özelliklerini

Diğer Kişisel Beceriler
Bu demografik bilginin
okullarda,ileriki
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ve çalışmaları anlamak.

eğitimde,hapishanelerde ve
sosyal alanda etkilerinin
farkında olmak.

Bilgi

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

Anlama ve kritik olarak
değerlendirme:

Etiyoloji hakkında gerçek
akademik bilgi ile ilgisini
ortaya koymak.

Bu alandaki yeni akademik
bilgi konusunda açıklık
gösterme ve destek
programlarının
değerlendirmesinde ve
programlarında kullanmak.

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

anlamak.

5. Etiyoloji

Özgül öğrenme güçlüğünün
etiyolojisi ve son
çalışmaları/disleksi ve dilkesili
bireyi anlama
(genetik,nörobiyoloji vb...)

6. Bağlaşık Durumlar
Bilgi

Özgül öğrenme güçlüğü olan Kapsayıcı bir müfredat için
çocukların sosyal,dugusal ve çalışan gelişimi açısından
davranışsal zorluklarını
metod ve prensip geliştirme
anlaşılır şekilde tanımlama
Disleksik çocukları etkileyen
yasal ve profesyonel
konuların anlaşılmasını
sağlamak.
Disleksik öğreniciler ve
aileleri için sosyal,duyusal ve
davranışsal konuların
uygulamaların anlaşılması
konusunda çalışmak.
Bu konuların tüm yaş
gruplarında dikkate alınması
önemlidir ve böylece şu an
varolan zorluklar gelecekte
yaşanabilecek olası
durumların anlaşılmasına
yardımcı olacaktır.

Disleksili öğrenicilerin
gelişimleri ve ihtiyaçları
konusunda
öğretmenlerle,ailelerle ve
diğer profesyonellerle etkili
sözel ve yazınsal iletişim
kurabilme.
Kendi okullarınd ave diğer
okullarda öğrenim
yaklaşımları ve model
öğretimler.
Özel amaçları karşılamak
amaçlı öneriler açısından
öğrencilerin desteklenmesi
için çalışan profesyonel olan
ve olmayan kişilere ve özel
öğretim öğretmenlerine teknik
raporları hazırlamak ve
yaygınlaştırmak.
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2 Modul B: TİPİK ÇOCUK GELİŞİMİ BİLGİSİ VE ANLAMA
2.1 Anahtar Öğrenme Becerileri
1. Beyin
2. Duyusal Gelişim ve Duyusal Entegrasyon
3. Algısal Gelişim
4. Motor Gelişimi
5. Konuşma Dili Edinimi
6. Yazılı Dil Edinimi
7. Hafıza
8. Kendine Güven
9. Motivasyon
10. Dikkat Çekme ve Konsantrasyon
11. Tek/Çift Dillilik
1. Beyin
Bilgi
Beyinin genel yapısı ve bilgi
transferi konusunda bilgi
Beyinin okuma ve yazma
becerileri ile ilgili rolü
hakkında bilgi (örn;sol beyin
bölgesi)
Okuma ve yazma
esnasında bilgi süreçleri
(nöronal) bilgisi

Beceriler
Bilimsel beyin araştırmaları
bilgisi ile işlem yapma ve
öğrenme süreçleri ile beyin
araştırmaları bulgularının
entegrasyonu
Beyin araştırmaları
bulgularının disleksili
bireylerin eğitimlerine
adaptasyonu

2. Duyusal Gelişim ve Duyusal Entegrasyon
Bilgi
Beceriler
Duyusal gelişimin farklı
Duyusal süreçler ya da
modelleri konusunda bilgi
duyusal entegrasyon ile ilgili
(görsel,işitsel,kinestetik....)
olası kaynakların ve eksikleri
Ters-model duyular
tanımlayabilmek
örn;temporal korteksteki
algı süreçleri ile ilgili
Eğitim süreçlerine ters
model uygulamaları
Ters model bilgi süreçlerine
somut örnekler getirebilmek.
Eğitim ve günlük aktiviteler
ya da doğal öğrenme
ortamları arasında transfer
süreçleri
oluşturmak.(örn,okul ortamı)

3. Algısal Gelişim
Bilgi
Çeşitli algısal alanların
gelişimi hakkında bilgi.

Beceriler
Algısal alanlarla ilgili
kaynakların eksiklerin
değerlendirilmesi

Diğer Kişisel Beceriler
Beyin süreçlerinin ilgili
kısımlarını disleksili bireylere
ya da ilgili paydaşlara
(aileler,öğretmenler.....)
aktarmak.

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksili bireylerin duyusal
entegrasyonunun önemini
açıklayabilmek.
Öğrenicilerin ve
paydaşlarının
(öğretmenler,aileler vs
)becerilerini ve kaynaklarını
da göz önünde bulundurarak
anlaşılır ve saygılı bir iletişim
kurabilmek.

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksili bireylere algısal
Süreçlerin önemini
açıklayabilmek ve iletişim
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Kısıtlı işitsel algı,engelli
fonolojik algı,fonolojik
hafıza,Hızlı Otomatik
İsmilendirme ve ses
birimlerinin kategorik
algısındaki eksikler
konusunda spesifik bilgi

4. Motor Gelişim
Bilgi
İnce ve kaba motor
becerilerin gelişimi
Örn;Zayıf motor
kordinasyonu hakkında
spesifik bilgi
Yana yatık yazı konusunda
bilgi (örn;düşük beceri
sevyesi)
Görsel-motor ve el-göz
koordinasyonu hakkında
bilgi
Uzamsal beceriler hakkında
bilgi

5. Konuşma Dili Edinimi
Bilgi
Dilin gelişimi ve dil edinim
süreci hakkında bilgi
Algılanan ve dışa vurulan
dil ediniminin önceki ve
sonraki süreçleri hakkında
Sözel olmayan iletişim
hakkında

Algısal becerileri
değerlendirebilmek için basit
araçları kullanabilmek.
Algısal sistem hakkında
bilgiyi egzersize ve desteğe
aktarabilmek.

kurabilmek.

Beceriler
İnc eve kaba motor gelişimi
konusunda kaynakları
değerlendirme becerisi
Motor becerileri
değerlendirmek için basit
araçları kullanabilme
becerisi.
Algısal sistem hakkındaki
bilgiyi alıştırmaya dökmek ve
destekleyebilmek.

Diğer Kişisel Beceriler

Beceriler
Dil edinimi basamaklarının
gelişimsel süreçlerini
değerlendirebilme becerisi
Dil edinim süreçlerini
tanımlamak için basit
araçları kullanabilme (sözel
olmayan davranışlar da
dahil)
Dil ediniminin egzersiz ve
teşvik süreçlerine aktarımı.

Diğer Kişisel Beceriler

Öğrenicileri motor becerileri
kullanma konusunda teşvik
etmek.
Öğrenicileri motor becerileri
kullanmanın dislekside
önemi konusunda
bilgilendirmek.

Olası edinim problemleri
konusunda paydaşların
farkındalığını artırma
(aileler,öğretmenler...)
Olası diğer destek süreçleri
açısından paydaşların
farkındalıklarının ve
kabullerinin artırılması
(örn,konuşma terapisi)
Dil ediniminde sosyolojik
etkenlerin farkında olmak

6. Yazılı Dil Edinimi
Bilgi
Yazılı dil ediniminin gelişimi
hakkındaki teoriler
Yazılı dilin önceki ve
sonraki süreçleri hakkında
El yazısında ince ve kaba
motor becerilerin
sıralandırmasının önemi
hakkında

Beceriler
Yazılı dilin gelişim süreçlerini
eğerlendirebilmek
heceleme,ortografi)
Yazılı dil edinimi süreçlerinin
değerlerndirmesinde basit
araçları kullanabilmek

Diğer Kişisel Beceriler
İleriki dönemlerde çekinme
yaşanmaması için
öğrenicileri yazmaya teşvik
etmek
Disleksinin özellikleri
hakkında paydaşların
farkındalığını artırmak
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7. Hafıza
Bilgi
Hafızanın disleksiyle ilgili
fonksiyomları ve tipleri
hakkında
Disleksili öğrenicilerin
yaşadığı zorluklar hakkında

8. Öz saygı
Bilgi
Psikolojik süreç (örn,öz
saygı,stres.....) ile yazma ve
okuma süreçleri arasındaki
bağlantı hakkında
Stresle başa çıkma
teknikleri hakkında
Disleksinin olası ortaya
çıkma şekilleri hakkında
( ADD/ADHD).
Sosyal dışlanma riski
hakkında

9. Motivasyon
Bilgi
Yazma ve okuma
süreçlerinde motivasyonun
önemi hakkında bilgi
Motivasyonun ve öğrenilmiş
çaresizlik konusunda temel
teoriler hakkında

Beceriler
Hafızanın çeşitli türlerinin
fonksiyonlarını
değerlendirebilmek
Öğrenme sürecinde hafıza
odaklı egzersiz
uygulayabilmek

Diğer kişisel beceriler

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

Öğrenicilerin kendine güven
hissettikleri durumlar
yaratabilmek
Öğrenicinin stresini azaltıcı
egzersizler yapmak
Sosyal içermeye yönelik
tavsiyelerde bulunmak
Öğrenicinin güçlü yönleri ve
kaynakları hakkında açıklık
getirebilmek.

Öğrencilerle saygılı bir
şekilde iletişim kurabilmek
Stressiz ortamlar
yaratabilmek.

Beceriler
Öğrenciye motive edici
öğrenme çevreleri
yaratabilmek
Olumlu pekiştirme ve başarı
merkezli öğrenme stratejileri
oluşturabilmek.

Diğer kişisel beceriler
Güçlü yönleri ve kaynakları
ortaya çıkarabilmek
Disleksili öğrencilerle çalışan
kimsenin becerilerinin
farkında olması

10. Dikkat Çekme ve Konsantrasyon
Bilgi
Beceriler
Yazma ve okuma becerileri
ile ilgili dikkat toplama
mekanizmaları,fonksiyonları
ve teorileri hakkında bilgi
ADD/ADHD nin diğer
gelişim problemleri ile
bağlantısı hakkında bilgi
Dikkat artırıcı programlar
hakkında bilgi

Yazma ve okuma ile ilgili
konsantrasyon ve dikkat
değerlendirmesi yapabilmek
Dikkat çekme ve
konsantrasyon konusunda
ilgi çekici öğrenme ortamları
yaratabilmek.
Konsantrasyonu ve ilgiyi
arttırmaya yönelik
alıştırmalar yapmak

Disleksili bireylerin
karşılaştığı güçlükler
karşısında empati
gösterebilmek

Diğer Kişisel Beceriler
Eğer dikkat ve ilgi ADD/HD
kriterlerini içine alıyorsa
diğer medikal girişimleri
dikkate almak ve kendi algı
ve ilgilerini yansıtmak
Öğrencinin kaygısını
azaltmak için aile merkezli
müdahaleleri kullanmak
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11. Tek/Çok dillilik
Bilgi
Tek/çok dilliliğin ya da
hedeflenen dilin dislkesi
üzerindeki etkisi hakkında
bilgi
Başarılı öğrenme
stratejilerini içeren
hedeflenen dilin gramatik
ve ortografik kuralları
hakkında bilgi.

Beceriler

Diğer kişisel beceriler

Hedef dilin okuma/yazma
zorluklarını analiz edebilmek.
Hedef dilin temel
heceleme/ortografik/dilbilgisi
kurallarını anlaşılır ve kolay
bir şekilde açıklayabilmek.

Diğer dillerin ve kendi dilinin
arasındaki farklılıkları
yansıtabilmek.
Sabırlı olmak.
Diğerleri ile (örn,çocukların
çevresindeki diğerleri)
birliktelik kurabilmek.
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3 Modül C: GENEL TARİHİ BİLGİ
3.1 Anahtar Öğrenme Çıktıları
1. Özgül Öğrenme Güçlüklerinin Sebepleri
2. Psikolojik Sonuçları Anlayabilme (diğer ilgili disiplinler)
3. Konuşma Ve Yazılı(anadilde ve hedeflenen dillerde) Diller arasındaki
(farklı)İlişkiler
4. Okuma Modelleri
5. Yazılı Stil
6. Öğrenme ve Öğretme Stilleri
7. Bilgi Teknolojileri
8. Müfredat Gereklilikleri
9. Sınavlarla Başaçıkabilme
10. Disleksi/SLD İçin Ticari Materyaller ve Öğretme Programları
11. Diğer Öğrenmeler
1. Özgül Öğrenme Güçlüklerinin Sebepleri
Bilgi
Beceriler
Öğrenme güçlüklerinin farklı - Öğrenme güçlüğü çeken
sebepleri
öğrencilerin özel ve evrensel
(biyolojik,çevresel,sosyal)
karakteristiklerini
ve öğrenme güçlüğüne belirleyebilmek
sebep olan çoklu nedenler
hakkında bilgi:
- Öğrenme güçlüklerine
-Düşük bilişsel beceri (ve/ya sebep olan farklı nedenlerin
da özgül bilişsel eksiklik) belirlenmesi ve
örn;GlobalÖğrenmeGüçlüğ değerlendirilmesi
ü
-fizikesel engeller (duyusal
noksanlıklar dahil ),
-Özgül öğrenme güçlükleri,
- Duygusal bozukluklar,
- Sosyo-ekonomik faktörler.

Diğer Kişisel Beceriler
Profesyonel çalşmalara
rehber olabilecek kanıt
temelli pratiklerin öneminin
farkına varılması.

2. Psikolojik Sonuçları Anlayabilme (diğer ilgili disiplinler)
Bilgi
Beceriler
Diğer Kişisel Beceriler
Öğrenme güçlükleri ile ilgili - Farklı disiplinlerin
Özel durumlarla nasıl
diğer
disiplinlerin terminolojisine aşina olmak;
iligilenileceği ve güvenli
(psikoloji,nöroloji,pedagoji
olunabileceği konusunda
- Pratik çalışmalarda yeni
vs)
v
interdisipliner bilgilerin uygulanması ve
profesyonel bilgi sahibi
yaklaşımlar hakkında bilgi.
olmak.
psikoloji analizlerinin
yapılması becerisi
Raporlarda
sunulan
değerlendirme,terminoloji
,pratik
uygulamalar
ve
aktarımların anlaşılması .
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3. Konuşma Ve Yazılı(anadilde ve hedeflenen dillerde) Diller arasındaki (farklı)İlişkiler
Beceriler
Anadilde ya da hedeflenen
dilde yazılı ve konuşma dili
arasındaki ilişkiyi
anlayabilme ve bireysel
öğrenme planları ve öğretme
stratejileri geliştirebilmek.

Diğer Kişisel Beceriler
Kendi becerilerine
güvenmek ,saygı duymak
Disleksili bireyr ve ailesine
dilbilimde temel akademik
bilgiyi açıklayabilmek
(örn,fonetik ve fonoloji)

Bilgi

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

Okuma
becerilerinin
kazanımı hakkında bilgi:
- Yukarıdan aşağıya
- Aşağıdan yukarıya
- İnteraktif model

Aşağıdaki teorilere göre
okuma süreci
değerlendirebilme becerisi ;
Okumayı bir süreç olarak
görme ve buna göre öğretim
süreçleri geliştirebilme (Farklı
beceriler geliştirme-yazılı dil
becerilerinden –hece-kafiyefonem – kelime ve metin
anlama becerilerine doğru)

Öğrenclerde kendine güven
ve otonomi geliştirebilmek
için öğrenmeyi
kolaylaştırma
sorumluluğunu alabilmek.

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

- El yazısı,heceleme ve yazılı
metinler alanında yazım
becerilerini değerlendirme
becerileri ,
- Yazım becerilerinin farklı
yönlerde geliştirilebilmesi için
uygun stratejiler
geliştirebilmek ,
- Uygun öğretme stratejilerini
ve yazma zorluklarını göz
önünde bulundurarak
öğretme/öğrenme süreci
geliştirebilmek.

Her öğrencinin
keşfedilebilecek ve teşvik
edilebilecek bir öğrenme
kapasitesi olduğuna
inanmak.

Bilgi
Bilgi hakkında :
- Konuşma ve yazılı dilde
normal gelişim süreçleri,
- Konuşma dilinin yapısı,
-yazılı dilin yapısı hakkında
bilgi
Farklı dillerde yazı edinimi
ve konuşma dili gelişimi
arasındaki
ilişkiyi
anlayabilme .
4. Okuma Modelleri

5. Yazılı Stil
Bilgi
Dilin gramer yapısal
stratejileri hakkında bilgi:
- Okuma becerileri
geliştirme
- Hecelemeyi öğretme
- El yazısını öğretme
- Yazılı metinleri öğretme ve
öğrenme
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6. Öğrenme ve Öğretme Stilleri
Bilgi
Öğrenme
stilleri
ve
stratejileri hakkında bilgi:
Öğrenme
stilleri
(görsel,sözel,aktif,vs)
Öğrenme stratejileri:
Spesifik alan (bilişsel)
Üstbilişsel (planlama,izleme
ve öğrenme süreçlerinin
değerlendirilmesi )
Öğretme stilleri;zorlayıcı,yol
gösterici,birlikte,teşvik
edici,vs .

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

- Kişisel üstbilişsel
beceriler,öğrenmeyi öğrenme
becerisi
- Çocukların tercih edilen
öğrenme stillerini ortaya
çıkarma becerisi
- Tercih edilen öğretme
stilleri ve öğrenme
becerilerinin etkinliğini
değerlendirebilmek

Öğrenmeyi bir süreç olarak
görme:öğrenciler için
öğrenme hedefinin sadece
bir içeriği ya da konuyu
öğrenme değil “öğrenmeyi
öğrenme “ olması
Öğrencilerin öğrenme
stillerinin dikkate alınarak,
öğrenme stratejilerinin
günlük öğretme pratiklerine
entegre edebilmek.

7. Bilgi Teknolojileri
Bilgi
Beceriler
Disleksili
çocukların
öğrenme gelişimleri için - Bilgisayar ve iletişim
Bilgi
Teknolojilerinin becerilerinin etkili ve
kullanım olanakları ve rolü profesyonel bir şekilde
hakkında bilgi:
kullanmanın tekniklerini
- Okuma ve yazmayı(el
anlayabilmek;
yazısı/klavye becerileri)
- Bilgi teknolojilerini
değerlendirebilmek için
disleksinin ekran üzerinde
bilgisayar programları;
yazma ve okuma
becerilerinin
- Klavye ile el yazısı
arasındaki fark
değerlendirilebilmesi için
kullanabilmek,
- Çocukların
bilişsel,akademik ve kişisel
- Disleksili çocukların
becerilerinin gelişimi için
desteklenmesi için
Bilgisayar temelli yazılım
yazılım,bilgisayar destekli
programları,
programlar ve işitsel kitapların
- İşitsel kitaplara ve
kullanılması .
bunların öğrenme
motivasyonu üzerindeki
etkisi
8. Müfredat Gereklilikleri
Bilgi
Beceriler
Müfredatı
çocukların
ihtiyaçlarına göre adapte Öğrenme materyalini
edebilmek için kural ve çocuğun ihtyacına göre
uygulamalar,öğrenme
adapte edebilmek,
materyalleri
ve Uygun öğrenme materyali ve
metinkitapları ve öğrenme metin kitaplarını seçebilmek,
süreci değerlendirme bilgisi, Çocuğun ihtiyaçlarına ve
öğrenme konusuna uygun en
etkili öğretme metodunu
seçmek.
Bireysel öğrenme amaçlarını

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksi için bilgisayar
destekli bir ortam
geliştirmenin öneminin
farkına varmak.

Diğer Kişisel Beceriler
Öğretme süreci planlarken
bireysel ihtiyaçların ve
öğrenme amaçlarının
farkına varilması.
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dikkate alarak öğrenme
sürecini değerlendirmek.

9. Sınavlarla Başaçıkabilme
Bilgi
Beceriler
Disleksili
öğrencilerin Disleksili öğrenciler için özel
sınavlarda
öncelikleri düzenlemeler yapmak.
konusunda
kanunların
bilinmesi.

Diğer Kişisel Beceriler
Bireysel öğrenme ihtiyaçları
doğrultusunda öğrenme
materyallerinin ve öğrenme
süreçlerinin
adaptasyonu,örn;extra
zaman,okuyucu vs.
Uygun erişim düzenlemeleri

10. Disleksi/SLD İçin Ticari Materyaller ve Öğretme Programları
Bilgi
Beceriler
Diğer Kişisel Beceriler
Disleksili ya da öğrenme
Değişiklik için ihtiyaçların
güçlüğü çeken öğenciler için - Çeşitli ticari materyalleri ve belirlenmesi.
öğretim programları ve ticari öğretim programlarını
Eğitimci ve öğretmenlerin
materyaller
kullanmanın kullanmak;
modern materyaller ve
olanakları hakkında bilgi.
öğretim programları arayışı
- Öğrenme materyallerinin
nda sürekli gelişim ve
etkililiğini ölçme ve bazı
değişim.
durumlarda öğrencilere
uygulama programlarını
değerlendirmek.

11. Diğer Öğrenmeler
Bilgi
Beceriler
Diğer
konuların
(ikinci
dil,matematik,müzik,sanat,t - Müfredatlar arası
eknik çizim,grafik,mekanik farkındalık.
çizim,sosyal
bilimler,uygulamalı mesleki
bilimler
)öğrenilmesindeki
zorluklar

Diğer Kişisel Beceriler
Birlikte çalışmanın değerini
anlamak.Diğer
öğretmenlerle etkili iletişim
ve birlikte çalışmak.
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4 Modül D: DEĞERLENDİRME
4.1 Anahtar Beceri Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilişsel Değerlendirme
Başarı Değerlendirmesi
Informal Değerlendirme
Okullarda Kullanılan Testler
Disleksi /SLD riski altındaki çocukların erken tanısı
Dysleksi/SLD testleri
Yönlendirme
Gözlemleme Teknikleri

1. Bilişsel Değerlendirme
Bilgi
Bilişsel süreçlerin
sonuçalarının
aktarımını,sonuç kriterlerini
ve yönetim prosedürlerini
içeren değerlendirme bilgisi.

2. Başarı Değerlendirmesi
Bilgi
Okuma ve matematiksel
beceriler için bireysel
değerlendirme ve başarı
gruplarına yönelik teorilerin
ve uygulamaların bilgisi.

3. Informal Değerlendirme
Bilgi
Disleksinin informal
değerlendirmesi konusunda
teori ve uygulamaların
bilgisi

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

- Diğer profesyoneller için
mümkün olan testlerin
farkında olmak;
-Disleksi/SLD nin tanısını
koyabilmek
-Testlerin kullanımı için bilgi
sahibi olmak.

Disleksinin bilişsel
değerlendirmesine doğruluk
ve sorumluluk.

Beceriler
Bireysel ve grup
değerlendirmelerine yönelik
olarak:
- Uygun testleri kullanmak
ve uyglamak
- Testleriyapılandirmak,seç
mek ve yönetmek,
- Test sonuçlarını
raporlamak ve aktarmak.

Diğer Kişisel Beceriler

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler
Öğrencinin kapasitesinin
informal değerlendirmesinde
doğruluk ve sorumluluk.

- İnformal değerlendirme ile
ilgili olarak:
-Test türlerinin farkında
olamk (kriter odaklı,yanlış
analizi )
-Informal değerlendirme
yapabilmek
-Informal değerlendirmenin
gözlem ve sonuçlarını
aktarabilmek.

Öğrenicinin kapasitesini
ölçmek için doğru ve
sorumlu olmak
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4. Okullarda kullanılan testler
Bilgi
Beceriler
- Okullarda kullanılan yerel
Disleksi alanında okullarda
türde testlerin bir araya
kullanılan teoriler ,testler ve getirilmesi becerisi
uygulamaların bilgisi
- Özel durumlarda
kullanılabilecek uygun
testlerin seçimi becerisi
- Testleri yönetebilme
becerisi
- Test sonuçlarını
aktarabilme becerisi

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksi alanında okullarda
uygulanan yerel ve ulusal
testlerin seçimi,sorumluluğu
ve otonomisinin ortaya
konulması

5. Disleksi/SLD riski altındaki çocukların erken tanısı
Bilgi
Disleksi gelişme riski
bulunan çocukların erken
tanısı konusundaki teori ve
uygulamaların bilgisi

Beceriler
- Değerlendirme
stratejilerinin kullanım
amaçlarından haberdar
olmak
- Uygun test ve kontrol
listelerinin farkında olmak,
- Test ve kontrol listelerinin
sonuçlarını aktarabilmek

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksinin kişisel ve
çevresel risk faktörlerinin
farkına varabilmek ve
otonomi,sorumlulk
geliştirebilmek

Beceriler
-Değerlendirme stratejilerinin
kullanımı ve amaçları
hakkında farkındalık sahibi
olmak
- Uygun testlerin hakkında
bilgi sahibi olmak
- Test sonuçlarının
aktarılması

Diğer Kişisel Beceriler
Disleksi/SpLD ile ilgili
testlerin seçimi ve uygun
kullanımı konusunda
otonomi ve sorumluluk
geliştirmek

Beceriler
- Yönlendirme prosedürlerini
takip edebilmek
- Yönlendirme sürecinde
diğer disiplinlerin rollerinin
farkınd olmak ve saygı
duymak
- Disleksi alanındaki diğer
profesyoneller
(öğretmenler,psikologlar vb)
ile birliktelik kurabilmek
- Seçim kararlarında
değerlendirme bilgisini
kullanabilmek

Diğer Kişisel Beceriler
Yönlendirme prosedürlerinde
otonomi ve sorumluluk
geliştirmek

6. Dysleksi/SLD için testler
Bilgi
Disleksi/SpLD için
geliştirilmiş teori ve
uygulamaların ve kanıt
temelli testlerin bilgisi

7. Yönlendirme
Bilgi
Bütünsel tanılar koyabilmek
için prosedürlerin ve
tamamlayıcı disiplinlerin
bilgisi
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8. Gözlemleme Teknikleri
Bilgi
Disleksi/SpLD için okullarda
kullanılan gözlem teknikleri
ile ilgili ulusal/yerel testler
hakkında bilgi

Beceriler

Diğer Kişisel Beceriler

- Sınıf ve diğer
değerlendirme ortamlarında
gözlem tekniklerinin rolünün
farkında olmak
- Değerlendirme bilgisi
toplayabilmek için formal ve
informal gözlem listeleri
tutmak
- Bilgi raporu sunabilmek

Gözlem tekniklerinin
dikkatlice planlanmasında
otonomi ve sorumluluk
göstermek;aynı zamanda
gözlem bilgisini duyarlı ve
sorumlu bir şekilde sunmak

5 Modül E:MÜDAHALE VE DANIŞMA PROFİLİ
5.1 Anahtar Beceriler Çıktıları
Medikal ve Dolaylı Müdahaleler
Direk ve Akademik Müdahaleler
Çoklu-Duyarlılık Teknikleri Konusunda Bilgi
Dünya Çapında Öğrenme Teknikleri
Fonolojik Farkındalık,Grafik ve Ses Birimi Uygunluğu,Bilgi Hızı ve Hafıza
Çalışmaları (Hızlı Otomatik İsimlendirme)
6. Kümülatif ve Yapısal Dil Öğretme Teknikleri
7. Aile Katılımı
8. Disleksili Yetişkinlerin İhtiyaçları
9. Rol Play ve Oyunların Farkında Olmak
10. Belirlenen alanlardaki zorlukları geliştirmek ve tamamlamak için uygulamalı bilgi
stratejileri bilgisi
1.
2.
3.
4.
5.

1. Medikal ve Dolaylı Müdahaleler
Bilgi
Birlikte oluşabilecek
problemlerin
(örn.ADD/ADHD) ve
beyin,fonksiyonları ve
transfer modelleri
konusunda bilgi.

Beceriler
Diğer alanlarda ortaya
çıkabilecek eksiklikleri
anlamak için süreçlerin
değerlendirilebilmesi.

2. Direk ve Akademik Müdahaleler
Bilgi
Beceriler
Test metodlarını aktarma
Hangi tanısal program
bilgisi.
altında hangi programın
Sonuçların aktarılması.
gerekli olduğunu belirlemek.
Konuşma ediniminin farklı
Çocuğun durumuna göre

Diğer Kişisel Beceriler
Müdahalenin neden başka
şekilde değilde bu şekilde
yapıldığının ve çocuğun
neden uzun süreli dikkat
veremediğinin ailelere
açıklanması.Ortaya
çıkabilecek diğer durumları
kontrol edebilmek.
Bu tekniklerin bireysel eğitim
programları modüllerine
entegre edebilmek.

Diğer Kişisel Beceriler
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sevyerleri hakkında bilgi.
.

bireysel program geliştirmek.

3. Çoklu-Duyarlılık Teknikleri Konusunda Bilgi
Bilgi
Beceriler
Beynin öğrenme becerileri
Fonolojik programları bilmek
konusunda bilgi.
ve kullanabilmek.Çocuğun
Telafi süreci hakkında bilgi
yaşına ve gelişim düzeyine
(beynin diğer alanlarında
uygulamak.
ortaya çıkabilecek eksikler)

4. Dünya Çapında Öğrenme Teknikleri
Bilgi
Beceriler
Yazma becerilerinin
edinilmesinde farklı
sevyelerin olduğunu bilmek.
Okul kitaplarının yapısı
hakkında bilgi.

Bilgi

Diğer Kişisel Beceriler
Çocuğun gelişim ve
eksikliklerini yaşa ve düzeye
göre adapte etmek.

Diğer Kişisel Beceriler

Tüm-dünya metodu ve
görsel bir kelime bankası
oluşturmak.
Okul kitaplarının tüm-dünya
modeline göre öğretim yapıp
yapmadığını ya da fonetik
gibi diğer metodları kullanıp
kullanmadığının farkına
varmak.

5. Fonolojik Farkındalık,Grafik ve Ses Birimi Uygunluğu,Bilgi Hızı ve Hafıza
Çalışmaları (Hızlı Otomatik İsimlendirme)
Beceriler
Diğer Kişisel Beceriler

Fonolojik
Farkındalık,Çalışma
Hafızası ve Bilgi İşleme
Hızı (tahmin eden kişinin
etkililiğini ölçtüğü ve
disleksiyle bağlantı
kurduğu) hakkında bilgi.
Anadilde ya da hedef dilde
ses uyumunun nasıl olduğu
konusunda bilgi.

Fonetik farkındalığın
araştırılması.
Formal ve informal
değerlendiriciler
Alfabetik sistemlerde yazılı
dilin edinimi için bu üç
öncelikle ilgili aktivitelerin
idare edilmesi.

Çocuğun fonolojik
farkındalığı üzerinde çalışın.
Grafo-fonemik beceriler için
içerikler oluşturun.
Ses uyumu anlamında her
bir çocuk için
bireyselleştirilmiş standart
programlarla bireysel temel
kelime havuzları nasıl
oluşturulur
(anadilde ya da hedef dilde
fonemografik uyuma bağlı
olarak)
Fonem-graf-uyumluluğunun
sadece çok az Avrupa
dilinde olduğunun farkında
olmak.

15

Bilgi

6. Kümülatif ve Yapısal Dil Öğretme Teknikleri
Beceriler

Tüm-dünya metodu,ses
uyumlu yazım,yazının
ortografik çeşitleri (el yazısı
)

Çocuğun becerilerine
aktarım(çocuğun yaşadığı
zorluklar onun öğrenme
metodlarıyla ilgiliyse).

Diğer Kişisel Beceriler
Eğitimi uygun bir şekilde
adapte etmek.Aile ve
öğretmenlerle iletişim.

7. Aile Katılımı
Bilgi
Ailelerin eğitim sevyesi.
Genetik bozukluklar.
Aile geçmişi.
Ailenin psikososyal durumu.

Bilgi

Beceriler
Ailelerin motivasyonu ve
eğitimi.
Aileleri katabilme becerisi.
Ailelerin çocukları ne kadar
süre destekleyebileceklerini
ve ne oranda istekli
olduklarının farkına
varabilmek.

8. Disleksili Yetişkinlerin İhtiyaçları
Beceriler

Günlük hayat için yazma ve
konuşma becerilerinin ne
kadar önemli olduğunun
bilgisi.

Korumalı bir çerçevede
çalışmak.

9. Rol Play ve Oyunların Farkında Olmak
Bilgi
Beceriler
Oyun hakkında bilgi.
Oyunların derslere
Oyun rolleri.
entegrasyonu.
Konuşma için özel oyunlar.
Oynama davranışı.

Diğer Kişisel Beceriler
Aile geçmişinin ışığında
bireysel programların ortaya
konulması.

Diğer Kişisel Beceriler
Yaşa uygun programlar.
Teknik kaynaklar (PC).

Diğer Kişisel Beceriler
Bir oyunun sıklığı ve süresi.
Oyunun ısınma aktivitesi ya
da ödül olarak sunulması.

10. Belirlenen alanlardaki zorlukları geliştirmek ve tamamlamak için
uygulamalı bilgi stratejileri bilgisi1
Bilgi
Alıştırmaların etkisi ve özel
alanlardaki zorluklar
hakkında bilgi
1

Beceriler
Preparation of exercises.
Adapt individually to the
basic word bank.

Diğer Kişisel Beceriler
Kelime bankalarına bireysel
adaptasyonun zorluklarını
çocukla birlikte aşmak.

Stated Areas:

Speech and Language; Auditory processing; Visual processing; Phonological Awareness;
Working Memory; Speed of Information Processing (Rapid Automatised Naming);
Sequencing; Orientation; Directionality; Visual – motor co-ordination/hand skills; Gross and
fine motor skills; Organisation; Attention/concentration; Metacognition; Thinking; Selfesteem; Motivation; Social and interpersonal skills; Bi-/Multilingualism; Study-skills; Learning
transfer; Laterality/handedness; Other relevant skills.
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Çocuğun bireysel
motivasyonunu farketmek.

6 Modül F: ÖĞRETMENİN BİREYSEL BECERİLER GELİŞİMİ
6.1 Anahtar Beceriler Çıktıları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kişilerarası ve İletişim Becerileri
Rehberlik Becerileri
Savunma Becerileri
Zaman Yönetimi Becerileri
Rapor Yazma Becerileri
Gözlem Becerileri
Değerlendirme Becerileri
Müdahale Becerileri

1. Kişilerarası ve İletişim Becerileri
Bilgi
Beceriler
Öğrenme
güçlüklerine Geliştirilebilecek beceri ve
sebep olan sebeplerin ve yetenekler:
çoklu
faktörlerin -öğrenme güçlüğü çeken
(biyolojik,çevresel,sosyal)
öğrencilerin evrensel ve özel
bilgisi:
karakteristiklerinin
belirlenmesi;
- Düşük bilişsel beceri (ve
-öğrenme güçlüklerinin farklı
/ya da özgül bilişsel
nedenlerinin kanıtlarının
zayıflık),
- Fiziksel engeller (duyusal değerlendirilmesi ve
belirlenmesi.
engeller de dahil),
- Özgül öğrenme güçlükleri, Müşterinin ihtiyaçlarına
müdahale sistemlerinin
- Duygusal bozukluklar,
- Sosyo-ekonomik faktörler, adaptasyonu
- Farklı iletişim stilleri.
2.
Rehberlik Becerileri
Bilgi
Öğrenme güçlüklerinin farklı
ve çoklu sebepleri hakkında
bilgi:
-Varolan
davranışların
eğitimi,
-müfredat çalışmaları,
-çevresel faktörlerin ve
bozuklukların araştırması.

Beceriler
Geliştirilecek beceriler ve
yetenekler aşağıdaki
faktörleri içerir:
-öğrenme güçlükleri
hakkında daha fazla
araştırma,
-Öğrenme güçlüklerinin farklı
nedenlerinin belirlenmesi için
yeni metodlar geliştirme.

3. Savunma Becerileri
Bilgi
Beceriler
Öğrenme güçlüğü çeken Geliştirilecek beceriler ve
kişilerin eğitimi için ulusal ve yetenekler aşağıdaki
uluslararası
metodların faktörleri içerir:
bilgisi:
-yeni eğitim metodları

Diğer Kişisel Beceriler
Profesyonel bir çalışmaya
olabilecek kanıt temelli
rehber uygulamaların
öneminin farkına varılması.
Müşteri odaklı farklı kişisel
spektrumlar geliştirmek.

Diğer Kişisel Beceriler
Daha fazla profesyonel
çalışma için iyi örneklerin
farkına varılması.

Diğer Kişisel Beceriler
Profesyonel ve empati ile
geliştirilen yeni etkili
metodlar yaratma ve
savunma becerilerinin
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-Tahmin edilemeyen
davranışlarla ilgilenme,
-Ailesel ve genetik faktörler,
- Özgül öğrenme güçlükleri,
- Primer duygusal
bozukluklar.

yaratma,
-diğer müfredatlarla
karşılaştırma,
-öğrenci ile profesyonel
empati kurma.

4.
Zaman Yönetimi Becerileri
Bilgi
Beceriler
Özgül öğrenme güçlüğü Geliştirilecek beceriler ve
çeken kişilerle ilgilenmek yetenekler aşağıdaki
için
zamanın
uygun faktörleri içerir:
kullanımı hakkında bilgi;
- Diğer ülkelerde kullanılan
-Daha
iyi
öğrenme zaman yönetimi beceri ve
planlamaları yapmak,
tekniklerinin belirlenmesi
-Fiziksel
engellerin
üstesinden gelmek için
metodlar geliştirmek (motor
koordinasyon,ENT
temelli,SI-temelli,optometrik
temelli)

5.
Rapor Yazma Becerileri
Bilgi
Beceriler
Öğrenme
güçlükleri
hakkında
yapılan Geliştirilecek beceriler ve
çalışmaların
yetenekler aşağıdaki
nedenleri,sonuçları
faktörleri içerir:
hakkında bilgi,
- Ulusal ve uluslararası
-Fiziksel
engeller,özgül çalışmalar,öğrenme
öğrenme
güçlükleri
ve güçlüklerinin sebepleri ve
primer
duygusal öğrenme güçlüklerinin farklı
bozuklukları
hakkında sebeplerinin belirlenmesi ve
yapılan evrensel ve günlük değerlendirilmesi.
çalışmaların bilinmesi,
Aileler,öğretmenler,okul
-sosyo ekonomik faktörler.
yöneticiler ve sağlık
Disleksili birisi hakkında
kurumları için kanıt temelli ve
profesyonel müdahalelerin
güvenilir raporlar yazmak.
güvenilir bilgileri hakkında
raporların bilinmesi.

6.
Gözlem Becerileri
Bilgi
Beceriler
Öğrenme güçlüklerinin nasıl Geliştirilecek beceriler ve
belirleneceği
konusunda yetenekler aşağıdaki faktörleri
bilgi,
içerir:
- Yeni test modelleri ve
- Özgül ya da global
metodları belirlemek,

farkına varmak.

Diğer Kişisel Beceriler
Öğrenme güçlüklerinin
üstesinden gelebilmek için
uygun zamanlamanın
öneminin anlaşılması.

Diğer Kişisel Beceriler
Güncel çalışmaların ve yeni
yolların keşfedilmesinin
raporlanmasının öneminin
fakında olmak
Disleksili birey için daha
fazla kaynak sunabilmek için
profesyonel olarak formule
edilmiş güvenli bir rapor
sunmak.

Diğer Kişisel Beceriler
Öğrenme güçlüğünün doğru
tekniklerle belirlemenin
öneminin farkına varmak.
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öğrenme güçlüğü olan
kişilerin ana karakterleri

- Öğrenme güçlüklerinin
sebepleri ile ilgili kanıtlar
sunmak

7.
Değerlendirme Becerileri
Bilgi
Beceriler
Diğer
ülkelerle Geliştirilecek beceriler ve
değerlendirme
teknikleri yetenekler aşağıdaki
konusunda
karşılaştırma faktörleri içerir:
yapmak,
- Değerlendirme için
- Fiziksel engelli,özel
evrensel metodların
ihtiyacı olan,özgül öğrenme belirlenmesi
güçlüğü ve primer duygusal - Öğrenme güçlüklerinin
bozuklukları olan kişilere
farklı sebepleri ile ilgili kanıt
uygulanan çalışmaların
değerlendirmesi ve
değerlendirme metodları
belirlenmesi
hakkında güvenilir bir
araştırma.
8.
Müdahale Becerileri
Bilgi
Yol gösterici bir uygulamayı
içeren
bir
çalışma
yapmak.(20
saat
bir
uzmanın
müdahalesinde
değerlendirilmiş,aynı
çocukla en az 12 saat iki
kurs öğretmeni tarafından
yürütülen ya da bir kurs
öğretmeni
tarafından
gözlemlenip aynı şartlarda
değerlendirilen )
Müdahalenin terapi
programını,öncelikli
tanıları,tamamlanmış tanısal
değerlendirmeyi ve durum
hikayesini,en az üç
müdahale birimi içeren
terapatik içeriğin detaylı
tanımını içeren bir final
raporu.

Beceriler
Kritik ve kişisel
değerlendirilen ders
planlarını ve değerlendirmeyi
içeren bir portfolyo sunumu.

Diğer Kişisel Beceriler
Öğrenme güçlüğü olan
kişilerin eğitimi için
değerlendirme tekniği ve en
iyi değerlendirmenin
yapılmasının önemi.

Diğer Kişisel Beceriler
Öğrencinin ihtiyaçlarını
karşılamak için kişi
uygulamasının
planlanması,değerlendirilme
si ve eğer gerekliyse
değiştirilmesi ve program
adaptasyonu.
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