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DESTEK EGiTiM ODASı iŞLEViş USUL VE ESASLARI

.Destek Eğitim Odası Nedir?

"Destek Eğitim Odası", okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları
kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim
ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç
gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır .

• Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu mudur?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla
birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin
öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda "Destek Eğitim Odası" açılması zorunludur .

• Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?

Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından açılır.

Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır:

• II/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması
kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki
okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır.

• Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla
destek eğitim odası açılabilir.

• Açılış onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır.
• Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun iziki şartları, öğrenci sayıları, yetersizlik türleri ve

yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.
• Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin

onayı doğrultusunda fen laboratuvarlan. resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek
eğitim odası olarak kullanılabilir .

• Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması
kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim
ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir .

• Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl
Belirlenir?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, bireyselleştirilmiş
eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürüt
me komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eği
tim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda
bu eğitimden yararlanması sağlanır.
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Destek eğitim odasında sunulacak hizmetler öğrencinin yararı gözetilerek uygun öğretmen sağlanması ve
velinin onayı ile okulun çalışma saatlerinde (öğrencinin ders saati içinde veya dışında) planlanır. Destek
eğitimi öğrencinin ders saati içinde veriliyor ise öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan
derse ilişkin eğitim verilir .

• Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?
Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40'ınl

aşmayacak şekilde planlanır.

Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders
saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır .

• Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir mi?
Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır.Ancak;

BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin
yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi yapılması için de karar verebilir .

• Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak
üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM'da görevli özel eğitim
öğretmenleri ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek eğitim odasında görevlendirilecek öğretmenler için, söz konusu öğretmenler destek eğitim
odasında eğitim hizmeti vermeye başlamadan önce, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca gerçekleştirilecek
planlama kapsamında il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince engel türü ve özellikleri, özel eğitim yöntem ve
teknikleri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim seminerleri düzenlenir .

• Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme
Nasıl Yapılır?

Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ilişkin Karar kapsamında yönetici ve öğretmen
ler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumla
rında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Ilkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odasında
görevlendirilebilirler.

Destek eğitim odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir .

• Branş Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme
Nasıl Yapılır?

Aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenlerine, dolduramadıkları saat kadar des
tek eğitim odasında görev verilebilir.

Aylık karşılığı dışında destek eğitim odasında girilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.
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.Okul Yöneticileri Destek Eğitim Odasında Ders Görevi Alabilirler mi?

Okul yöneticileri destek eğitim odasında görevalabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılığı girmek duru
munda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, haftada 6 saate kadar destek eğitim odasında görev
alabilirler.

Okul yöneticilerinin aylık karşılığı dışında destek eğitim odasında girdikleri derslerin ek ders ücreti
%25 artırımlı ödenir .

• Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Destek Eğitim Odasında Görev Verilebilir mi?

Destek eğitim odasındagörevalacak öğretmenihtiyacınınkarşılanamadığıdurumlardaek ders ücretikarşılığıçalı
şanöğretmenlerdengörevlendirmeyapılabilir.

Bu öğretmenlerden haftalık girebileceği ders saatini dolduranlara destek eğitim odasında ders görevi
verilemez .

• Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve
ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. BEP'te; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü,
süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görevalan tüm öğretmenler
yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek
eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve ge
nişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme araçları
kullanılarak BEP doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı derslere ilişkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan
ölçme araçları, çalışma kağıtları/defterleri dönem sonu raporuyla birlikte okul idaresine teslim edilir.

• Destek Eğitim Odasında Yürütülecek Eğitim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün
ve saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Öğrencilerin
devam takip vb. durumları okul yönetimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

• Uygulamalı Beceri Eğitimleri Nasıl Sunulur?

Destek eğitim odasında eğitim alan öğrenciler için uygulamalı beceri eğitimi yapılması gereken derslerde
BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup
içinde birebir eğitim yapılacak şekilde destek eğitim hizmeti sunulabilir .

• Destek Eğitim Odası için Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek
alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. II/ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaynaştırma/
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bütünleştirmeyoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardakiözel eğitim hizmetlerineyönelik derslik, araç
gereçgibi ihtiyaçlarınsağlanmasıiçin tedbir almaklayükümlüdür.

Destekeğitim odası için alınacak malzemeler okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün
bütçesindenkarşılanır.

• Destek Eğitim Odasında Sunulan Hizmetlerinin Planlanması ve Yürütülmesinde Rehberlik ve
Araştırma Merkezinin (RAM) Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitimöğretimyılı başındaokullaradestekeğitim odası ile ilgili bilgilendirmeyapar.

Destek eğitim odasının açılış ve işleyiş sürecinde (odanın dizaynı, BEP hazırlanmasıvb.) okul
ve kurumlaradanışmanlıkhizmetiverir.
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DESTEK EGiTiM ODASıNA ilişKiN STANDARTLAR

Destek Eğitim Adasının Fiziki Koşulları NasılAlmalıdır?

1. Oda genişliği Sm2 si gözlem aynası olacak şekilde en az 20 m2 olmalı
2. Yerler ve süpürgelikler, antibakteriyel, nanoteknolojik (su geçirmez, kir tutmaz, yanmaz) malzeme

ile kaplanmalı
3. Güvenlik açısından kalorifer petekleri ve pencere denizlikleri ahşap malzeme, kalorifer boruları

elas- tomerik kauçuk köpük ile duvarlar ise kumaş kaplı strafor ile korunaklı hale getirilmeli
4. Aydınlatma sistemleri ayarlanabilir olmalı
S. Duvarlar ve tavan ses yalıtımlı olmalı
6. Pencereleri üstten yarım açılır (vasistas pencere) olmalı
7. Pencerelerde stor perdeler olmalı
8. Camlar temperli olmalı
9. Odada havalandırma sistemi olmalı
10.Su bazlı antibakteriyel boya ile boyanmalı
11.Prizler her duvarda olacak şekilde priz kapağı ile güvenlikli hale getirilmeli
12.Ses yalıtımlı akustik kapı olmalı ve kapı dışarıya açılmalı

Destek Eğitim Adasının Donanımında Neler Olmalıdır?

1. Etkileşimli tahta
2. Dizüstü bilgisayar
3. Tablet PC
4. Internet alt yapısı
S. Projeksiyon ve projeksiyon perdesi
6. Bölünebilir (L, U şekline gelebilecek ve bireysel kullanılabilecek), yükseklik ayarlı metal ayaklı

masalar ile farklı yükseklikte sandalyeler
7. Ses sistemi
8. Vestiyer
9. Bölmeli dolap
10.Kapalı dolap
11.Kolçaklı Sandalye
12.Laminatör
13. Laminatör poşeti
14. Masa
1S.Rafll açık dolaplar
16.TEktaralı kitaplık
17.Figürlü pano
18.llk yardım seti
19. Ayaklı yazı tahtası
20. Yer etkinlik minder köşesi
21.Renkli çıktı alınabilecek yazıcı,
22.PVC makinesi
23.Fotoğraf makinesi
24.lşitme engelli öğrenciler için (giriş-çıkış ve teneffüs saatlerini vb. belirten) sınıf içerisinde ve okul

koridorunda ışıklı uyaranlar olmalıdır.
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ÖZEL EGiTiM SıNıFLARı UYGULAMA USUL VE ESASLARI

• Özel Eğitim Sınıfı Nedir?
Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler

için yetersizlik türü, eğitim performansları ve özellikleri göz önünde bulundurularak, özel araç-gereçler ile
eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş sınıflardır .

•• Özel Eğitim Sınıfı Nasıl Açılır ve Kapatılır?

Özel eğitim ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan
akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmi ve özelokullarda özel eğitim
hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda illiıçe milli eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılır.
Bu süreçte özel eğitim hizmetleri kurulu özel eğitim sınıfında eğitime erişimi sağlanacak öğrencilerin yetersiz
lik türleri, özel eğitim sınıfı açılmasına ihtiyaç duyulan kademe ile bu sınıfta uygulanacak eğitim programının
belirlenmesi gibi hususlarda değerlendirmeler yapar ve milli eğitim müdürlükleri ne bu doğrultuda öneride
bulunur.

Özel eğitim sınıfının kapatılması ile ilgili iş ve işlemler illiıçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi
doğrultusunda illiıçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılır .

.. Özel Eğitim Sınıfında Yarı Zamanlı Kaynaştırma Uygulaması Nasıl Yapılır?

Özel eğitim sınıfında kayıtlı olan öğrenciler bireyselleştiriimiş eğitim programı geliştirme biriminin
planlaması doğrultusunda bazı dersleri ve sosyal etkinlikleri diğer akranları ile bir arada yaparlar. Yarı zamanlı
kaynaştırma uygulaması kapsamında yürütülen bu hizmet ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bazı be
cerileri yetersizliği olmayan diğer akranlarını model alarak öğrenmelerine, onlarla arkadaşlık kurmalarına,
bazı etkinlikleri birlikte yapmalarına ve toplumsal yaşamın içine daha kolay katılmalarına fırsat yaratırken
diğer öğrencilerin de özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri tanımalarına, bireysel farlılıkları anlamaları na ve toplum
yaşamında her an karşılaşabilecekleri bu bireylere karşı olumlu tutum geliştirmelerine olanak sağlamaktadır .

.. Okullarda Birden Fazla Özel Eğitim Sınıfı Açılabilir mi?

Özel eğitim sınıfında eğitime erişimi sağlanması öngörülen öğrenci sayısı ile iII ilçe özel eğitim hizmetleri
kurulunun önerisi doğrultusunda bir okulda birden fazla özel eğitim sınıfı açılabilir. Ancak eğitime erişimleri
bu yolla sağlanacak öğrencilerin ikamet adresleri dikkate alınarak uygun olan okullarda özel eğitim sınıfı açıl
masına özen gösterilir .

• Özel Eğitim Sınıfları Arasında Nakil/Geçiş işlemleri Nasıl Yapılır?

Aynı tür eğitim programının uygulandığı özel eğitim sınıfları arasında gerçekleştirilecek nakil işlemlerinde,
rehberlik ve araştırma merkezi tarafından düzenlenen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu yeniden isten
mez; nakil işlemleri illiıçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yerleştirme kararı doğrultusunda yapılır.

Ancak öğrencinin devam ettiği eğitim ortamının uygun olmadığı durumlarda rehberlik ve araştırma
merkezinde öğrencinin eğitsel değerlendirme ve tanılaması yeniden yapılır. Özel eğitim değerlendirme
kurulu raporu doğrultusunda illiıçe özel eğitim hizmetleri kurulunun vereceği yerleştirme kararına göre
öğrencinin yeni eğitim ortamına geçişi ile ilgili iş ve işlemler yapılır.

3 i
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.. Özel Eğitim Sınıfında DevamlDevamsızlık Takibi Nasıl Yapılır?

Bulunduğu okulun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfına kayıtlı öğrencilerin devam devamsız
Iık takibi ile ilgili iş ve işlemler, okulun tabi olduğu mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfına kayıtlı öğrencilerin devam devamsızlık takibi ile ilgili
iş ve işlemler ise Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür .

• Özel Eğitim Sınıfındaki Öğrencilere Düzenlenecek Belgeler Hangileridir?

Okul öncesi dönemde;
Özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilere dönem sonlarında olmak üzere yılda 2 defa gelişim raporu

düzenlenir.

ilkokul ve ortaokul kademesinde;
Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfına devam eden öğren-

cilere, kayıtlı bulunduğu okulu tamamlayan öğrencilere verilen belge verilir. Bu belge ile tamamladığı okulun
eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfından mezun olan öğrencilerin, ortaöğretim kademesindeki eği
timlerine öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında devam etmeleri esas olmakla
birlikte, eğitimlerine özel eğitim sınıfında veya özel eğitim okulunda devam ederler.

Özel eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim
programını uygulayan özel eğitim okullarındaki öğrencilere verilen belge verilir. Öğrenciler bu belge ile orta
öğretim kademesindeki eğitimlerine, özel eğitim iş uygulama merkezlerinde ya da özel eğitim iş uygulama
merkezi programı uygulayan özel eğitim sınıflarında devam ederler.

Ortaöğretim kademesinde;
Özel eğitim mesleki eğitim merkezi programını uygulayan özel eğitim sınıfından mezun olan öğrencilere

"Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi" verilir. Bu belge yükseköğretime de
vam etme hakkı sağlamaz, ancak bireylerin herhangi bir işte istihdam edilmesi durumunda ortaöğretim
kurumlarından mezun olanlara tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlar.

Özel eğitim iş uygulama merkezi programını uygulayan özel eğitim sınıfından mezun olan öğrencilere
"Özel Eğitim iş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi" verilir. Ancak, bu belge özel eğitimmesleki eğitim
merkezlerinde verilen belgeye denk değildir .

.. Özel Eğitim Sınıfında Öğrenim Gören Öğrencilerin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Bulunduğu okulun eğitim programını takip eden özel eğitim sınıfı öğrencilerinin başarıları, devam et
tikleri okulun sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak, değerlendirmelerde
öğrencilerin BEP'leri dikkate alınır.

Özel eğitim programını takip eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde BEP'lerinde yer alan
amaç ve davranışlar (kazanımlar) dikkate alınır. Bu kapsamda öğrencinin bütün dersleri için ayrı ayrı olmak
üzere her dönemde kazandırılması hedeflenen amaç ve davranışların yer aldığı çizelgeler hazırlanır. Bu
çizelgede bir dönem için belirlenen davranışların toplamı 100 puan olacak şekilde her davranış puanlanır.
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Bu sınıflara devam eden öğrenciler başarısız notla değerlendirilmez. Öğrencilerin başarıları ise dört ayrı
notla aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

DERECERAKAM iLE PUANLAMA
Pekiyi 85-100 iyi 70-84 Orta 55-69 Geçer 0-54

ilkokul 1-2-3. sınıflarda öğrencilerin başarı değerlendirmeleri geliştirilmeli, iyi ve çok iyi ifadeleri ile 4.
sınıflarda ve ortaokulda 100 puan üzerinden sayı ile yapılır.

Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde kullanılacak yöntem, teknik, ölçme araçları ve değer
lendirme süresi, zamanı, aralıkları, değerlendirmeden sorumlu kişiler ve değerlendirmenin yapılacağı ortam,
BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultusunda belirlenir .

• Özel Eğitim Sınıfının Araç-Gereç Gibi ihtiyaçları Nasıl Karşılanmaktadır?
Özel eğitim sınıfının ihtiyaçları, bünyesinde açıldıkları okulların bağlı bulundukları Genel Müdürlük, Milli

Eğitim Müdürlükleri veya Okul Aile Birliği tarafından karşılanmaktadır .

.. Eğitim Tür ve Kademelerinde Hangi Özel Eğitim Sınıfları Açılabilir?

Okul öncesi kademesinde; ~tersizliği olmayan akranlarıyla aynı sınıfta tam zamanlı kaynaştırma
yoluyla eğitim alamayacak durumdaki özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için özel eğitim sınıfı açılabilir.

Ilkokul kademesinde; görme, işitme, zihinsel yetersizliği ya da otizmi olan öğrenciler için yetersizlik türü
ve derecesine göre özel eğitim sınıfı açılabilir.

Ortaokul ve lise kademesinde; zihinsel yetersizliği ya da otizmi olan öğrenciler için yetersizlik türü
ve derecesine göre bu kademelerde özel eğitim sınıfı açılabilmesi söz konusu iken görme veya işitme
yetersizliği olan öğrenciler için özel eğitim sınıfı açılmaz.

Lise kademesinde mesleki eğitim hizmeti veren ortaöğretim kurumları bünyesinde, hafif düzeyde zihinsel
yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için özel eğitim mesleki eğitim merkezi programı uygulayan
özel eğitim sınıfları; orta veya ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireyler ile otizmi olan bireyler için özel
eğitim iş uygulama merkezi programı uygulayan özel eğitim sınıfları açılabilir.



ii

'. Özel Eğitim Sınıflarında Öğrenci Sayıları Nasıldır?

Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli

10

10
Orta-Ağır Zihinsel Engelli 10

Otizm



ÖZEL EGiTiM sıNıFıNDA FiziKi STANDARTLAR
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Fizıksel koşullar Donanım

• Sınıf giriş katta, ortak kullanım alanlarına
ve lavabo-tuvaletlere yakın bir konumda 01-
malı,

• Oda genişliği, 5 m2 si gözlem aynası olacak
şekilde en az 20 m2 olmalı,

• Kişi başına düşen alan Otizmli öğrenciler için
5, diğer yetersizliğe sahip öğrenciler için 2.5
metrekareden az olmamalı,

• Yerler ve süpürgelikler, antibakteriyel, nano
teknolojik (su geçirmez, kir tutmaz, yanmaz)
malzeme ile kaplanmalı,

• Güvenlik açısından kalorifer petekleri ve pen
cere denizlikleri ahşap malzeme, kalorifer
boruları elastomerik kauçuk köpük ile duvar
lar ise kumaş kaplı strafor ile korunaklı hale
getirilmeli,

• Aydınlatma sistemleri ayarlanabilir olmalı,
• Duvarlar ve tavan ses yalıtımlı olmalı,
• Pencereleri üstten yarım açılır (vasistas pen-

cere) olmalı,
• Pencerelerde stor perdeler olmalı,
• Camlar temperli olmalı,
• Odada havalandırma sistemi olmalı,
• Su bazlı antibakteriyel boya ile boyanmalı,
• Prizler her duvarda olacak şekilde priz kapağı

ile güvenlikli hale getirilmeli,
• Ses yalıtımlı akustik kapı olmalı ve kapı dışa

rıya açılmalıdır.

• Etkileşimli tahta
• Dizüstü bilgisayar
• Tablet PC
• internet alt yapısı
• Projeksiyon ve projeksiyon perdesi
• Bölünebilir (L, U şekline gelebilecek ve bireysel

kullarulabilecek), yükseklik ayarlı metal ayaklı
masalar ile farklı yükseklikte sandalyeler

• Ses sistemi
• Raflı açık dolaplar
• Tek taraflı kitaplık
• Kapalı dolap
• Vestiyer
• Figürlü pano
• ilk yardım seti
• Ayaklı yazı tahtası
• Yer etkinlik minder köşesi
• Renkli Çıktı alınabilecek yazıcı
• Laminatör makinesi
• Laminatör Poşeti
• Fotoğraf makinesi
• Işitme engelli öğrenciler için (giriş-çıkış ve

teneffüs saatlerini vb. belirten) sınıf içerisinde
ve okul koridorunda ışıklı uyaranlar olmalıdır.
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