SEREBRAL
PALSI
EĞITIM
EL KİTABI

— Serebral Palsili çocukların eğitiminde
amaç, çocuğun eğitsel gereksinimlerini
karşılamak ve toplumda bağımsız
yaşayabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve
tutumları kazandırmaktır.
Serebral Palsili çocuğun eğitim
çevresinde bulunan her bir unsur bir bütün
olarak ele alınmalıdır. Tablo’da bu unsurları
görebilirsiniz.
Serebral Palsili çocuğa sunulan
rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri bir
bütündür. Serebral Palsili bir çocuk,
fizyoterapi hizmetlerini alıyorken mutlaka
aynı zamanda özel ve genel eğitim
hizmetlerini de alıyor olmalıdır. Çocuğun
sağlığının, gelişiminin, eğitiminin bir bütün
olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır.

SOSYAL ÇEVRE
Sosyal etkişelimde
bulunan çevre

REHABİLİTASYON
MERKEZLERİ
Tıbbi rehabilitasyon
Fizyoterapi
Ergoterapi

AKRABALAR
Büyükanne
Büyükbaba
Diğer akrabalar

EBEVEYNLER
Anne, baba, kardeşler

Çocuk

AKRANLAR
Oyun arkadaşları ve
okul arkadaşları

OKUL
Genel ya da özel
eğitim okulu

DESTEK
HİZMETLERİ
Özel Eğitim
Rehabilitasyon
Merkezleri

YARDIMCI
PERSONEL
Bakım veren kişiler
Oyun ablası
Yardımcı öğretmen
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SEREBRAL
PALSİ’DE
EĞİTİMİN
PLANLANMASI

— Serebral Palsili çocuk, anne, babası ya da
çocuk doktoru tarafından fark edilebilir.
Çoğunlukla ilk 2 yıl içerisinde fark
edilerek önce hastanelerde tıbbi, sonra
Rehberlik Araştırma Merkezlerine ‘’RAM’’
de eğitsel olarak tanı alırlar. 0 – 18 yaş
aralığında Serebral Palsili çocuğun tıbbi
tanılanmasında ÇÖZGER
(Bakınız; erapor.saglik.gov.tr/portal)
kullanılarak çocuğun ne kadar özel
gereksinimi olduğu belirlenir. Serebral
Palsili çocuğun eğitim hizmetleri, mutlaka
eğitsel değerlendirmeye yer verilerek
planlanmalıdır. Bunun için İl ve İlçelerde
bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine
‘’RAM’’ başvurulmalıdır.
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PLANLAMA

EĞİTİM
EĞİTİM
ORTAMLARI
ORTAMLARI

— Serebral Palsili çocukların, rehabilitasyon
hizmetleri devam ederken aynı zamanda
en fazla fayda görecekleri eğitim
ortamlarında eğitimlerine devam etmeleri
gerekmektedir. Ülkemizde Serebral
Palsili çocukların normal akranlarıyla
birlikte gidebilecekleri kaynaştırma
okulları olduğu gibi yine kendileri gibi
Serabral Palsili arkadaşları ile bir arada
bulunacakları ayrı eğitim ortamları da
bulunmaktadır. Eğitim ortamlarının
neler olduğu, henüz ilinizde bulunmasa
da bir eğitim ortamının oluşturulmasının
koşullarına yönelik hükümleri Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliğinde bulabilirsiniz.
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– http://orgm.meb.gov.tr/www/icerik_goruntule.php?KNO=608

KAYNAŞTIRMA
UYGULAMASI
— Serebral Palsili çocukların her tür ve
kademede normal gelişim gösteren
akranları ile bir arada bulunmalarını
ve eğitim amaçlarını en üst seviyede
gerçekleştirmelerini sağlamak
amacı ile destek eğitim hizmetleri de
sunularak akranlarıyla birlikte tam
zamanlı ya da özel eğitim sınıflarında
yarı zamanlı olarak verilen eğitimdir.
Etkili bir kaynaştırma uygulaması için
kaynaştırma ortamında aşağıdaki
düzenlenmelerin her birinin
sağlanabilmesi gerekir.

Kaynaştırmaya
Hazırlık Eğitimleri
Değerlendirme
Düzenlemesi
Yöntem
Düzenlemesi

İçerik
Düzenlemesi

Destek Özel
Eğitim Hizmetleri

KAynaştırma
UYGULAMASI

Araç Gereç
Düzenlemesi

Sosyal Kabul
Çalışmaları

Ortam
Düzenlemesi

Kaynaştırma uygulamasında yer verilmesi gereken düzenlemeler
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Kaynaştırmaya
Hazırlık Etkinlikleri
— Serebral Palsili çocuk daha sınıfa
gelmeden önce onun için yapılacak
düzenleme ve diğer çocuklara olumlu
yanları ve gereksinimlerini vurgulayıcı
etkinlikleri

Destek Özel Eğitim
Hizmetleri

— Kaynaştırılmış öğrencinin gereksinimine
göre; özel eğitim danışmanlığını, sınıf
içi yardımı ya da destek eğitim odası
hizmetlerini

Sosyal Kabul
Çalışmaları

— Kaynaştırılmış öğrencinin diğer öğrenciler,
aileler, görevliler tarafından kabul
edilmesini sağlayan tüm etkinlikleri

Ortam
Düzenlemeleri

— Kaynaştırılmış Serebral
Palsili öğrencinin bağımsız
hareketini sağlayacak
nitelikte sınıf ve okul
ortamında yapılan tüm
düzenlemeleri

Araç Gereç Düzenlemesi

— Kaynaştırılmış Serebral Palsili öğrencinin öğrenme
yaşantısına katılmasını olumlu etkileyecek tüm araç
gereçlerin temini, düzenlemesi ve kullanımını

İçerik Düzenlemesi

— Kaynaştırılmış Serebral Palsili öğrencinin göreceği
eğitim içeriklerini performans düzeyine göre
düzenlemeyi

Yöntem Düzenlemesi

— Kaynaştırılmış Serebral Palsili öğrencinin en
verimli şekilde öğrenmesini sağlayacak şekilde
yöntemlerde düzenlemeler yapmayı

Değerlendirme
Düzenlemesi

— Kaynaştırılmış Serebral Palsili öğrencinin
öğrenmelerini değerlendirirken yapılması
gereken süre ya da değerlendirme türlerindeki
düzenlemeleri
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ÖZEL EĞİTİM
SINIFLARI

— Özel eğitim sınıfları, genel eğitim okulları bünyesinde
bulunan, Serebral Palsili çocukların bağımsız hareket
etmelerine yönelik olarak fiziki özelliklerine göre
düzenlenmiş, özel araç gereçlerle donatılmış ve bir
özel eğitim öğretmeni tarafından eğitim verilen eğitim
ortamlarıdır. Bu sınıflara yerleştirilen Serebral Palsili
öğrenciler eğitimlerini, kendileri için oluşturulmuş bu özel
sınıflarda alırlar.
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda
ayrı bir sınıfta eğitim almalarına karar verilen Serebral
Palsili çocuklar için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve
mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarında özel eğitim
programı uygulayan resmî ve özel okullarda il veya ilçe özel
eğitim hizmetleri kurulunun teklifi doğrultusunda Valilik
oluru ile özel eğitim sınıfları açılabilir.
Özel eğitim sınıfları, ilköğretim programı uygulayan özel
eğitim sınıfları ve özel eğitim programı uygulayan özel
eğitim sınıfları olmak üzere ikiye ayrılır.
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ÖZEL
EĞİTİM
OKULLARI

— Özel eğitim okulları, Serebral Palsili
çocukların yatılı ya da gündüzlü
olarak fiziksel özelliklerine uygun
mimari düzenlemelerin yapıldığı,
özel araç gereçlerin ve özel eğitim
hizmetlerinin sağlandığı ayrı eğitim
düzenlemeleridir. Bu okullar
Serebral Palsili çocuklara göre
düzenlenmiş ve uzman personelin
ve özel araç gereçlerin ve program
düzenlemelerinin bulunduğu ayrı
eğitim ortamlarıdır.
Serebral Palsili çocukların eğitime
erişimlerini sağlamak üzere yerleşim
yerinin özellikleri, ulaşım imkânları
ve çocukların sayısı dikkate alınarak
Bakanlıkça özel eğitim okul ve
kurumları açılabilir.
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EVDE
EĞİTİM

— Zorunlu öğrenim çağında özel
eğitim gereksinimi olan çocuğunuz
sağlık problemleri veya sağlık
risklerinden dolayı en az on iki
hafta süreyle eğitim kurumlarından
yararlanamadığında ders yılı içinde
evde eğitim hizmeti verilebilir.
Bu durumdaki Serebral Palsili
çocukların mutlaka evde eğitim
hizmetlerinden yararlanabilmeleri
için ‘Haklarım Neler?’’ bölümünde
linki verilen Özel Eğitim Hizmetleri
Yönetmeliğinde detaylarının yer
aldığı evde eğitim hizmetlerini
almaları gerekir.

HASTANEDE
EĞİTİM
— Zorunlu öğrenim çağındaki Serebral
Palsili öğrencilerden sağlık problemi
nedeniyle sağlık kuruluşlarında
yatarak tedavi gören öğrencilerin
eğitimlerini sürdürmeleri için
hastaneler bünyesinde il veya ilçe
özel eğitim hizmetleri kurulunun
teklifi ve Sağlık Bakanlığının uygun
görüşü üzerine Valilik olur’u ile
hastane sınıfları açılır. Serebral
Palsili çocuklar tedavileri sırasında
programın gerisinde kalmamaları
için bu sınıflarda eğitim alabilirler.
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Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon
Merkezleri

— Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
Serebral Palsili çocukların gereksinim dereceleri ve gereksinimlerinin niteliği ile bireysel gelişim yeterlilikleri dikkate alınarak
MEB tarafından hazırlanmış eğitim programları (Bedensel Engelli Bireyler Destek
Eğitimi Programı, Dil ve Konuşma Güçlüğü
Destek Eğitim Programı, Görme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı, Özel
Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı,
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı) doğrultusunda destek
eğitim hizmetleri verilmektedir. Hali hazırda 652 sayılı KHK’nın 43 üncü maddesinin
birinci fıkrasındaki hüküm doğrultusunda

sağlık kurulu raporu ile en az %20 oranında engeli olduğu tespit edilen ve rehberlik
ve araştırma merkezi bünyelerindeki “özel
eğitim değerlendirme kurullarınca” destek eğitim almasına karar verilen bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkez18
lerinden aldığı destek eğitim hizmetinin
ücreti MEB bütçesinden ayrılan ödenek
ile karşılanmaktadır. Buna göre Serebral
Palsili çocuğunuz Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu doğrultusunda ayda 8
saat bireysel ve/veya 4 saat grup eğitimi
alabilmektedir. Bu sürelerin artırılmasıyla
ilgili çalışmalar vardır.

EĞİTİM
KADEMELERİNDEKİ
ÖZEL EĞİTİM
Ortez, Protez, İşitme
HİZMETLERİ
Cihazı, Sonda Alımı

— İlgili birimlerce raporlanan ve reçetesi yazılan
malzemeler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
belirlenen miktarda ödeme yapılarak temin
edilir.gelir tutarının,bir aylık net asgari ücret
tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun
belgelenmesi gerekmektedir.

I. Erken Çocukluk Eğitimi
(0-36 Ay)

— 0-36 aylık erken dönem çocuklar için erken çocukluk dönemi
eğitim hizmetleri il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı
ile özel eğitim okulları, okul öncesi eğitim kurumları, bünyesinde
ana sınıfı bulunan eğitim kurumları ile çocuk ve ailenin ihtiyaçları
doğrultusunda evlerde de yürütülebilir.
Gelişimin en hızlı dönemi olan erken çocukluk döneminde Serebral
Palsili çocuğun erken eğitim hizmetlerinden gerektiği yoğunlukta
alması çok önemlidir.
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II. Okul Öncesi
Eğitimi

— 36 ayını tamamlayan Serebral Palsili
çocuklar için okul öncesi eğitim
zorunludur. Çocukların gelişimi ve
özellikleri dikkate alınarak okul öncesi
dönemde eğitim süresi uzatılabilir.
36 ayını tamamlayan ve 66 ayını
doldurmayan Serebral Palsili
çocuklar için özel eğitim anaokulu
açılabileceği gibi bu çocuklar için,
ilkokul kademesinde eğitim veren özel
eğitim okulları, bağımsız anaokulları ve
diğer ilkokullar bünyesinde özel eğitim
anasınıfları da açılabilir.

III. Bir ve İkinci.
Kademe ‘’İlköğretim
1-4. ve 5-8. Sınıflar’’

— Serebral Palsili çocukların her tür ve
kademedeki eğitimlerini kaynaştırma
yoluyla sürdürmeleri esas olmakla birlikte bu
çocuklar için ilköğretim kademesinde özel
eğitim kurumları veya özel eğitim sınıfları
da bulunmaktadır. SERÇEV Derneği’nin
Gökkuşağı İlköğretim Okulu bu tür bir okul
kademesinde içerisinde hem kaynaştırma
hem de özel eğitim bölümleri olan konusunda
örnek bir okul’ dur.

IV. Üçüncü Kademe
‘’Ortaöğretim’’

— Ortaöğrenim çağındaki Serebral Palsili
öğrenciler eğitimlerini, öncelikle yetersizliği
olmayan akranlarıyla birlikte genel ve mesleki
ortaöğretim kurumlarında sürdürebilecekleri
gibi, Serebral Palsili çocuklar için açılan
kurumlara da kayıt yaptırabilirler.
SERÇEV Derneğinin Engelsiz Meslek Lisesi
bu tür bir okul kademesinde içerisinde hem
kaynaştırma hem de özel eğitim bölümleri
olan konusunda örnek bir okul’dur.

V. Yükseköğretim

— Ortaöğretimlerini tamamlayan Serebral
Palsili bireyler; RAM’lar rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri yürütme komisyonu
veya rehberlik ve psikolojik danışma servisi
tarafından yükseköğretime yönlendirilirler.
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Bu yayın TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir. Bu yayının içeriğinden yalnızca Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV)
sorumludur, yayın içeriğinin herhangi bir şekilde TANAP’ın görüşlerini yansıttığı sonucu çıkartılamaz.

