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Ö N S Ö Z

İ LK HAMLE Projesi (Project H ead Start) önceleri düşük ge
lirli ailelerden gelen okulöncesi çocuklara, köklü b ir gelişim hizmeti
sağlam ak am acını güden b ir Millî Program olarak düşünülm üş ve
hizmete konm uştur. Bu ilk tasarım , köklü b ir program ın m ünferit
Sosyal toplulukların ve sö zkonusu topluluklarda bulunan çocukların
ihtiyaçlarına göre biçim lenm esi gerektiğini de ortaya koym uştur.
îlk Hamle Program Perform ansı S tandartlarına göre yerel
program ların, sürekli gözlem, gözlemleri kaydetm e ve plânlam a
faaliyetlerinin h er çocuğun ihtiyaçlarına uym asm ı sağlam ak m ak
sadıyla h er çocuğun büyüm e ve gelişmesini değerlendirm eye ilişkin
usulleri saptayan b ir eğitim plâm geliştirilm esi gerekm ektedir. Per
form ans S tan d artlan , ayrıca sınıfta kullanılan eğitim malzemeleri
nin ve sınıf faaliyetlerinin, çocukların içinde yaşadıkları kültürel
çevrenin özelliklerini yansıtm asını m ecbur tu tar. Eğitim i bireysel
leştirm e, İlk Ham le Program larının başta tu ttu ğ u b ir prensiptir.
B undan dolayı, öğretm enlerin uzm an teşhis ekipleri ile birlik
te çalışarak h er çocuğun ihtiyacına uygun b ir program hazırlaya
bilm esi için İlk Ham le sınıflarına onda b irden az olm am ak şartı
ile özürlü çocuk alınm ası şart koşulm uş ve sınıflar küçük tu tu l
m uştur.
Özürlü çocukların, özürsüz çocukların bulunduğu sınıflara uyu
m unu sağlamak, İlk Ham le için en önemli faaliyet haline gelmiştir.
B ununla beraber, öğretm enler ve diğer personel sürekli olarak,
belirli b ir özürü olan b ir çocuğun uyum unu sağlam ak yolunda y a r
dım istem ektedirler. B ir örneği elinizde bulunan, Zekâ Özürlü Çocuk
la r adlı b u kitap; Çocuk, Gençlik ve Aile Sorunları Dairesi tarafından
b u am aca hizm et m aksadıyla h azırlattm lm ıştır.
K itabın hazırlanm ası, b ir çok şahıs ve kuruluşla yaygın b ir iş
birliği yapılarak gerçekleştirilm iştir. E serin hazırlanm ası işinde,
ülke çapında isim yapm ış uzm anlar ve îlk Hamle öğretm enlerinden
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oluşan heyetler b ir araya gelip çalışm ışlardır. Ayrıca özürlü çocuk
larla ilgilenen belli başlı ulusal meslekî ve gönüllü kuruluşlardan,
değişik gelişme safhalarındayken, kitabı eleştirm eleri istenm iştir.
Eleştirm eler çok içten olm uştur. Ö zürlüler için Eğitim Bürosu,
C um hurbaşkanlığı Geri Zekâlıları Eğitim Komitesi, Gelişim Yeter
sizlikleri Ofisi, Ulusal Akıl Sağlığı E nstitüsü, Özürlü Bireyler B üro
su, Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi E nstitüsü ve Sosyal Si
g ortalar (MEDICAID) Ulusal E rken ve Süreli Muayene, Teşhis ve
Tedavi E nstitüsü gibi, özürlü kişilerle ilgilenen Devlet kuruluşları
da bu rehber kitabı hazırlam a safhasındayken dikkatle gözden ge
çirm işlerdir. Son olarak da, h er b ir rehberin taslak kopyası öğret
m enler, teknik uzm anlar, veliler, sosyal hizm et ve sağlık personeli
ve ülke çapında ilk Hamle Program ları için çalışan b ir çok uzm an
tarafından gözden geçirilm iştir.
Bu kitabın, İlk Hamle Program ını hazırlayanların ve bu progra
m a katılanlarm ötesinde, Devlet okullarında, gündüz bakım evlerin
de, ana okullarında ve diğer çocuk bakım program larında okul ön
cesi çağdaki özürlü çocuklara eğitim ve öğretim hizm etleri sunan
diğer kişilere de faydalı olm asını diliyoruz.
\

Blandina CARDENAS, Ed. D.
Komisyon Başkanı
Çocuklar, Gençlik ve Aile Sorunları
Dairesi

ÎY

ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ

Kitap, bu alanda çalışanlara, uygulayıcılara p ratik bilgiler
getirm ekte ve özel eğitim prensiplerinden erken teşhisi, eğitim e e r 
ken başlam ayı, bireysel program hazırlam a tekniklerini örneklerle
açıklam aktadır. Ayrıca, bu alanda çalışan öğretm enlerin, ana - ba
baların ve uzm anların görevleri konusunda bilgiler verm ektedir.
En önemli yanlarından birisi de özürlü çocukların özürlü olm ayan
larla kaynaştırılm ası konusunda çağdaş b ir uygulam a getirm esi
dir. Ayrıca kaynaştırm a (entegrasyon) sınıflarından norm al sınıflara
dönecek zekâ özürlülerin ne gibi yardım lardan faydalanacakları ve
yeni sınıflara uyum ları konusunda da geniş bilgiler verm ektedir.
K itapta, norm al çocukların hareket, iletişim, dil - konuşma, an
lama, kendi kendine yardım ve sosyal gelişim becerileri hakkında
bilgiler verilerek norm allerle zekâ özürlü çocukların mukayesesi
pratikleştirilm iştir.
Sonuç olarak kitabın, ağır adım larla ilerleyen özel eğitim ça
lışm alarım ızın hızlanm asına, özel eğitim e karşı olan tutum um uzda
ilerlem e yönünde b ir değişikliğe, h er seviyedeki eğitim idarecileri
mizin, öğretm en ve uzm anlarım ızın insanlık adına ve memleket
hesabına konuya daha çok ilgi gösterm elerine vesile olm asını dile
rim.
Eylül 1988
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B Ö L Ü M

ORTAMA UYUM (Mainstreaming) NEDİR ?

Özürlü bir çocuğun Okul - Öncesi Yıllarda
İlk Hamle Ortamına (Çevre Koşullarına)
uymasına yardım edinii.
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ORTAMA UYUM NE DEMEKTİR?

«O rtam a Uyum», özürlü insanlara m üm kün olduğu kadar
bağımsız olabilm eleri için bulundukları çevrede yaşam alarına, öğ
renm elerine ve çalışm alarına yardım cı olm ak dem ektir. İlk Hamle
Program larında «Ortama Uyum», özürlü ve norm al çocukların aynı
sınıflarda kaynaştınlm alarm m sağlanm ası olarak tanım lanm akta
dır. Bu program , özürlü çocuklara norm al okul öncesi deneyimden
geçerek «hayata uyum» şansı verm ekte ve norm al özürsüz çocuklar
da özürlü arkadaşlarının zayıf ve kuvvetli yönlerini gözleyerek b ir
şeyler öğrenm elerini ve böylece büyüyüp olgunlaşm alarını sağla
m aktadır.
B ununla berab er ortam a uyum, özürlü çocukları özürsüz ço
cuklarla aynı program a alm aktan ib aret değildir. Özürlü çocukla
rın sınıf faaliyetlerine tam ve etkin olarak katılm alarını sağlam ak
amacıyla, geçerli ted b irler alınm alıdır. Bu tedbirleri alm ak, b ir
İlk H am le öğretm eni olarak sizin görevinizdir.
O rtam a uyum un îlk Ham le Program ındaki ilk uygulanışı de
ğildir. İlk uygulam aya konduğu günden beri İlk Ham le Program la
rında özürlü çocuklarla özürsüz olanlar aynı sınıflara konulm uştur.
1972 yılında yapılan «Ekonom ik Fırsatlar» adlı anayasa değişikliği
(92-424 sayılı K am u Kanunu) ülkedeki İlk H am le Program ına ka
tılan çocukların % 10’unun özürlü olm asını şa rt koşm uştu. İk i yıl
sonra çıkarılan 1974 tarihli «İlk Ham le Ekonom ik F ırsat ve H alk
Katılımı» K anunuyla, h er eyaletteki İlk Hamle program ına katılanların en az % 10'unun 1976 yılına k ad ar özürlü çocuklardan oluş
m asının sağlanm ası istenm iştir. Son olarak d a 94 -142 sayılı Kamu
K anunu olan «Bütün Özürlü Çocukların Eğitimi» kanunuyla, devlet
okullarının 3 ilâ 21 yaş arasındaki özürlü çocuklara m üm kün olan
«en az kısıtlayıcı b ir ortam da» bedava, uygun b ir eğitim verilmesi
şart koşulm uştur. Böylece genç ve özürlü çocukların eğitim inde or
tam a uyum yöntem i önem li ve herkes tarafın d an kabul edilen b ir
yaklaşım haline gelmiştir.
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İlk Hamle Programlarının G örevi:
«Birleştirilmiş (entegre edilmiş) veya diğer çocuklarla uyum un
sağlandığı b ir ortam da özürlü çocuklara hizm et götürm ek; özürlü
çocukların özel ihtiyaçlarına cevap vermek; özürlü çocukları teşhis
ederek bu çocukların gelişmesine ilişkin tü m ihtiyaçlarını gidermek
için özürlü çocuklara hizm et veren diğer m akam ve kuruluşlarla
yakın b ir işbirliğini gerçekleştirmek.»
şeklinde belirlenm iştir.
Çocuklarla ilgili araştırm alar, h er seferinde ilk yılların, öğren
m e ve büyüm e açısından k ritik önemi haiz olduğunu ortaya koy
m uştur. Çocuğun, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi en çok bu
yıllarda etkilendirilerek biçim lendirilebilir. Eğer özel ihtiyaçlar bu
yıllarda tespit edilip karşılanırsa özürlü çocukların ilerde ehil ve
bağımsız b ire r ergin birey olm aları şansı yüksek olacaktır. İlk Ham
le sınıflarında diğer çocuklarla oynam a im kânı verilen özürlü ço
cuklar, kendileri hakkında daha çok şey öğrenm ekte ve günlük iliş
kilerde de daha başarılı olmaktadırlar. Bu, bağımsızlığın elde edil
mesi yolunda atılacak adım ların ilkidir.
Öğretim teknik ve faaliyetlerini özel ihtiyaçlara göre kolayca
adapte edebilen öğretm enlerin bulunduğu, norm al okul öncesi sınıf
larına devam ederek başarıya ulaşm ak için kapasitelerinin tüm ünü
kullanm a fırsatı bulacaklar ve böylece gerçekten b ir «İLK HAMLE
yapm ış olacaklardır.
ORTAMA UYUMUN FAYDALARI
O rtam a uyum çalışm aları, özürlü ve özürlü olm ayan çocukları
etkilediği kad ar bunların ana - babalarını da etkiler.
Ortama Uyum Çalışmalarının
Özürlü Çocuklara Olan Faydası
O rtam a Uyum sınıfındaki özürlü çocuklar, öğretm enin de olum 
lu tu tu m u ve ihtiyaçlarına uygun olarak verdiği eğitim ile kendi
kendilerine güven kazanırlar ve yeni beceriler geliştirirler. O rtam a
uyum sınıfm dki özürlü çocuklardan, kendi kendilerine yapabile
cekleri faaliyetlerden bazılarının yapılm ası belki de hayatlarında
ilk defa istenm ektedir. Özürlülerin, norm al çocuklarla birlikte iş
yapm aları, oyun oynam aları daha büyük b aşarılar elde etm eleri için
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kendilerinde istek ve cesaret uyandırır. Daha büyük başarılar elde
etm e yönünde çalışma, çaba gösterm e ise kendileri hakkında daha
sağlıklı ve olum lu b ir kavram geliştirir.
O rtam a uyum çalışması özellikle henüz teşhis konm am ış özürlü
çocuğun özrünün m eydana çıkarılm ası için en iyi b ir m etot olabilir.
Bazı özürlüler, ilkokula gidinceye k ad ar anlaşılam azlar. İlkokulda
anlaşıldıktan sonra ise öğrenme süresinin önem li b ir kısm ı geride
kalm ış olur ki, bu da çocuk için giderilm esi çok zor olan büyük b ir
kayıptır. Okulöncesi öğretm eni aynı yaşta olan çocukları gözleme
ve m ukayese etm e im kânına sahiptir ki b u da çocuğun problem leri
ni, özürlerini görm esini sağlar. Okul öncesi eğitimi, bazı çocukların
ihtiyacı olan yardım ın, hizm etin yapılm ası için ilk fırsattır.
Ortama Uyıım Çalışmalarının
Normal Çocuklara Olan Faydası
O rtam a uyum çalışm aları norm al çocuklar için de faydalıdır.
Onlar, beden ve zihin bakım ından açık farklılıklar gösteren ak ran 
ları ile rah atça geçinmeyi, onları kabullenm eyi öğrenirler. Birçok
araştırm alar norm al çocukların özürlü çocuklara karşı olan tutum
ve davranışlarının onlarla düzenli olarak berab er oynadıkları tak 
dirde, daha olum lu şekilde geliştiğini gösterm ektedir. Normal ço
cuklar kendi aralarında bazı çocukların belli işleri nasıl daha iyi
yaptığını görüp öğrenirlerse, özürlü çocuklardan da bazılarının, bazı
işleri diğer özürlülerden daha iyi yapabildiğini görerek öğrenirler.
Yani özürlülerin de kendileri gibi farklılıklar gösterdiklerini gözler
ler ve b ir ortam a uyum sınıfında, değişik kabiliyetleri olan birey
lerin bulunduğunu görme ve öğrenm e fırsatı elde ederler.
Ortama Uyum Çalışmalarının
Ana - Babalara Olan Faydası
O rtam a Uyum sınıflarının, özel ihtiyaçları olan çocukların ana babalarına da faydası vardır. Özürlü b ir çocuğun eğitim i için so
rum luluk yüklenm iş uzm anlarla, öğretm enlerle bulunm ak, onlarla
bütünleşm ek a n a - b abalara güç ve cesaret verir. O nlar çocuklarına
nasıl yardım da bulunacakları hususunda yeni yollar öğrenirler. Ay
rıca çocuklarının norm al çocuklarla nasıl etkileşim de bulundukları
n ı ve nasıl geliştiklerini gördükçe çocukları hakkında daha gerçek
çi olm aya başlarlar. Aynı zam anda bazı davranışların sadece özürlü
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çocuklara m ahsus olmadığını, diğer norm al çocukların da aynı dav
ranışa sahip olduklarını farkederler. îş te bunları gördükçe özürlü
çocukların ana - babaları çocukları hakkında daha iyi, daha olum lu
düşünmeye başlarlar.
Ortama Uyum Çalışmalarının

i

Öğretmenlere Olan Faydası
O rtam a Uyum Çalışması, aynı zam anda siz öğretm enler için de
faydalıdır. Bu çalışm ada, özürlü çocuk üzerinde daha büyük b ir
önem le durm a şansına sahip olursunuz. Özürlü çocuğun özel bir ih
tiyacını karşılam ak için kullandığınız tekniğin aynı alanda ufak bir
eksikliği olan norm al b ir çocuk için de faydalı olduğunu öğrenirsi
niz. Hakikatte bilinen ve normal çocuklar için kullanılan etkili öğ
retim tekniklerinin bir çoğu, ilk defa özürlü çocuklar için geliştiril
miştir. B u sebeple özel eğitim tekniklerini bilen b ir öğretm en, nor
m al sınıflarda, özel eğitim tekniklerini bilmeyen b ir öğretm enden
daha çok başarılı olur. Son olarak, özürlü çocuklarla yaptığınız ça
lışm anın öğretim becerilerinizi geliştirdiği ve tecrübelerinizi a rtır
dığı söylenebilir.
ORTAMA UYUM ÇALIŞMASI
NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR
O rtam a uyum çalışm ası tek b ir m etot değil çeşitli usul ve me
to tla r kullanılarak gerçekleştirilir. Belli b ir çocuk için hangi usul
ve m etodu kullanacağınız, çocuğun dayanıklılığına, özrüne, ihtiyaç
larına ve ayrıca çocuğun a n a-b a b asın a, elde bulunan personele,
program a ve toplum içindeki kaynaklara dayanm aktadır. Bildiğiniz
gibi, h e r norm al çocuk b ir birey olarak değişik ihtiyaç ve kabiliyet
lere sahiptir. Bu kural aynen özürlü çocuklar için de geçerlidir.
B unlar da davranış ve kabiliyet bakım ından geniş b ir alana yayı
lırlar.
Bazı özürlü çocuklar norm al çocuklarla berab er tam gün olan
b ir eğitim program ım başarıyla yürütürler. Bazıları ise günün b ir
kısm ını özel sınıfa devam ederek veya evde istirahatle geçirerek o r
tam a uyum sınıfında başarılı olurlar. Diğer b ir kısm ına ise ortam a
uyum çalışm ası hâlâ en iyi yardım cı b ir yer olm ayabilir. B urada
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izlenecek yol veya gözönünde tutulacak prensip, özürlü çocuğu «en
çok başarılı olacağı b ir eğitim ortam ına» yerleştirm ektir. Bunun
m ânası, özürlü çocukların okul öncesi eğitim lerinde, çocuğun özel
ihtiyaçları gözetilmek veya b ir tarafa itilm em ek şartı ile, m üm kün
olduğunca norm al çocukların eğitim lerine yakın b ir m etot izlemek
tir.
O rtam a Uyum çalışması; öğretm enlerin, özürlü çocuğun ailesi
nin, İlk Hamle Projesi elem anlarının (sağlık, eğitim, sakatlık, aiie
ve sosyal hizm etler alanlarında çalışan personel) danışm a servisle
rinin, özürlülere hizm et veren vakıf, dem ek gibi kuruluşların ve
Devlet okullarının b ir çalışm a takım ı olarak işbirliğini gerektirir.
Bu takım çalışm asının belirlenm esi, geliştirilm esi ve koordinasyo
nunun özürlü çocuğun ihtiyaçlarının karşılanm asında önem li biı
yeri vardır. Takım ın kurulm ası kaçınılm az b ir zorunluluktur.
Siz ve bu program ı yürüten elem anlarınız, h er çocuğu tanım ak
zorundasınız. Çocuğun ana - babası, bulunduğunuz yerdeki kuruluş
ların uzm anlan ve Devlet okulları ile işbirliği halinde çalışırken
çocuk için en iyi tedbirin ne olduğuna k a ra r verm ek becerisine sa
hip olabilmelisiniz. Bu kitap, ortam a uyum sınıfında bulunan özürlü
ve özürlü olm ayan çocuklara, ana - b ab alan n ve îlk Hamle Projesin
de görevli uzm anların işbirliği ile en uygun program ın nasıl hazır
lanacağını açıklam aktadır.
Bu kitap, aynı zam anda zekâ özürlülüğü olarak bilinen du ru 
m un, değişik derecelerini tartışm ak ta ve zekâ özürlü çocuklann iyi
yapabildiği veya zorluk çekebileceği bazı faaliyetleri açıklam akta ve
o rta derecede (moderate) zekâ özrü olan çocukların da yapabileceği
belli b ir takım faaliyetleri ve bu n lara uygun teknikleri gösterm ek
tedir. Bununla beraber, ağır derecede zekâ özrü olan çocuklarla yaplacak çalışm alar ve faaliyetler için de birçok tavsiyeler vardır.
Eğer sınıfınızda ağır derecede zekâ özrü olan b ir çocuk varsa dışardaki b ir k u ru lu ştan yardım istem eniz tabiidir. Bu yardım , uzm an
b ir danışm andan ve çocuğun ihtiyacına cevap verebilecek uzman
b ir sınıf öğretmeninden istenebilir ,
7

ORTAMA UYUM ÇALIŞMALARINDA
SİZİN ROLÜNÜZ NEDİR?
Bu kitap, O rtam a Uyum çalışmasına, çocuk gelişimi açısından
yaklaşm akta ve çalışm asm ı özürlü çocuğun ilk teşhisinin önemine,
sevgi, kabul edilme, m erak ve yarışm a hissi gibi, tü m çocuklarda
bulunan m üşterek ve b aşta gelen duygular üzerinde yoğunlaştırm ak
tadır. Çocukların nasıl geliştiklerini ve nasıl öğrendiklerini bilirse
niz belli b ir özrün çocuk üzerinde nasıl b ir etki bıraktığım daha iyi
anlayabilirsiniz. Meselâ, görm enin önem i h ak kında yeterli bilgiye
sahip olmanız, çocuğun gelişiminde körlüğün etkisini daha iyi an
lam anıza yardım eder. Böyle b ir bilgiye sahip olm anız, çocuğun za
yıf yanını kuvvetlendirm esi için yapacağınız çalışm ada uygun faali
yetleri seçmenizde yardım cı olur.
Bu k itap ta sunulan öğretim teknikleri ve faaliyetleri, çocuklar
da belli alanlardaki (hareket, sosyal, kavrayış, dil - konuşm a ve ba
ğımsız h arek et alanlarında) beceri gelişimlerini hedef alarak sınıfı
nızda bulunan, ister özürlü ister özürsüz olsun, h er çocuğa uygu
lanm ak üzere planlanm ıştır.
O rtam a uyum sınıfı öğretm eni olarak göreviniz, aşağıdakileri
k ap sam a k tad ır;

