BĠLSEMDE PROGRAM ĠLKELERĠ VE EĞĠTĠM PROGRAMLARI
(26.01.2007 tarihli Yonergeden alınmıştır.)
Program ilkeleri
MADDE 15 – (1) Merkezlerde uygulanacak eğitim-öğretim programları, aşağıda belirtilen
ilkeler çerçevesinde hazırlanır ve geliştirilir;
a) Programlar, öğrenci merkezli, disiplinler arası, modüler yapıda hazırlanır.
b) Programlar, lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde bireysel öğrenmeye uygun
olarak hazırlanır.
c) Programlar, çocuk/öğrencilerin yaratıcılığını, sorunlara farklı yaklaşım ve çözüm bulma
becerilerini geliştirecek ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlayacak nitelikte düzenlenir.
ç) Özel yetenekleri geliştirmeye yönelik programlar, disiplinler ve disiplinler arası ilişkiler
dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya kapsamı genişletilecek ileri düzeyde bilgi,
beceri ve davranış kazandırma amacıyla hazırlanır.
d) Eğitim programları hazırlanırken çocuk/öğrencilerin canlı ve nesnelerle olan ilişkisini iyi
gözlemlemeye dayalı, analiz, sentez ve değerlendirme yapma gibi üst bilişsel düşünme becerilerini
geliştirmesini sağlayan etkinliklerin planlanmasına ve uygulamasına dikkat edilir.
e) Uygulanacak programların süreleri, çocuk/öğrencilerin bireysel potansiyeli doğrultusunda
belirlenir.
f) Uygulanacak eğitim programlarının her aşamasında değerler eğitimine yer verilir.
Eğitim programları
MADDE 16 – (1) Kayıtları yapılan okul öncesi eğitimi, ilköğretim ve ortaöğretim çağı
çocuk/öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezlerce;
a) Uyum (Oryantasyon),
b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme
Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7)
Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler,
c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme,
ç) Özel Yetenekleri Geliştirme,
d) Proje Üretimi/Yönetimi
alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.
(2) Programları tamamlayan çocuk/öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez
müdürlüğünce Tamamlama Belgesi (EK-6) verilir.
Uygulama Süreci
MADDE 17 – (1) Hazır Bulunuşluk Düzeyini Belirleme:
a) Hazır bulunuşluk düzeyi belirleme çalışmalarına, merkezlerce oluşturulan programa dayalı
ölçekler aracılığı ile sınıf öğretmenleri ve velilerinden alınan bildirimlerle başlanır.
b) Çocuk/öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel alanlara yönelik hazır
bulunuşlukları, etkinlik temelli olmak üzere uyum programı süreci içerisinde yapılır.

c) Çocuk/öğrencilerdeki ilgi ve yetenek alanı/alanlarını gözlemlemek için değişik ilgi ve
yetenek alanı/alanlarına hitap eden etkinlik köşeleri hazırlanır.
ç) Hazır bulunuşluk ölçümleri ile çocuk/öğrencilerin merkeze başladığında hangi ilgi ve
yetenek alanı/alanlarında öğrenmeye açık oldukları hakkında bilgi sahibi olunur.
d) Yapılan ölçümler sonucunda çocuk/öğrencilerin merkezce
devinişsel performans düzeyleri belirlenir.

bilişsel, duyuşsal, sosyal ve

(2) Uyum (Oryantasyon) Programı:
a) Örgün eğitim kurumlarından gelen çocuk/öğrencilere ve velilerine öncelikle merkezin
misyon ve vizyonu anlatılır.
b) Uyum dönemi etkinlikleri çocuk/öğrencilerin sosyal ve duyuşsal gelişimleri, ilgi ve yetenek
alanları göz önünde bulundurularak oluşturulan gruplar hâlinde yapılır.
c) Yapılacak etkinliklerin içeriği çocuk/öğrencilerde merkezlere ait kurum kültürü ve biz bilinci
oluşturacak şekilde planlanır.
ç) Çocuk/öğrencilerin kişisel, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi toplamayı
amaçlayan etkinlikler yapılır.
d) Uyum süreci içerisinde yapılan etkinliklere merkezdeki tüm öğretmenler katılır.
e) Her lider ve/veya danışman öğretmenin sorumlu olacağı çocuk/öğrenci grubu bu dönemde
belirlenir.
f) Uyum süreci içerisinde her çocuk/öğrenci, kendi lider ve/veya danışman öğretmeni başta
olmak üzere bütün öğretmenlerce gözlemlenir ve gözlemler yazılı olarak not edilir. Bunun sonunda
elde edilen veriler lider ve/veya danışman öğretmen tarafından gözlem defterine yazılır. Rehberlik ve
psikolojik danışma birimine verilir.
g) Hazır bulunuşluk düzeyini belirleme ilkelerinde olduğu gibi, çocuk/öğrencilerin hazır
bulunuşluk düzeyi belirleme çalışmalarına uyum sürecinde de devam edilir. Elde edilen veriler,
öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları rehberlik ve psikolojik danışma
birimince öğrenci dosyasına işlenir.
ğ) Uyum süreci sonunda elde edilen geri bildirimler velilerle paylaşılır.
(3) Destek Eğitim Programı:
a) Destek eğitim programında çocuk/öğrenciler, uyum programı sonunda ortaya çıkan
performanslarına göre gruplara ayrılır.
b) Gruplara ayrılan çocuk/öğrenciler, destek eğitim programındaki alt program dalları olan
iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, problem çözme teknikleri, bilimsel
araştırma teknikleri, fen bilimleri, matematik, dil sanatları, sosyal bilimler, resim, müzik ve benzeri
alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınır.
c) Destek eğitim programında yabancı dil ve bilgisayar programlarına tüm çocuk/öğrenciler
alınır.
ç) Destek eğitim programında çocuk/öğrencilerce bireysel ya da grup hâlinde proje hazırlama
çalışmalarına başlanır.
d) Destek eğitim programı uygulama sürecinde ve süreç sonunda gözlemlere dayalı olarak
geri bildirimler alınır.
e) Destek eğitim programı sonunda çocuk/öğrenciler hakkında yapılan bütün gözlemler ve
alınan geri bildirimler, bir araya getirilerek öğretmenler kurulunca değerlendirilir ve her
çocuk/öğrencinin ayrı ayrı ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenir.

(4) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirici Program:
a) Çocuk/öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel kapasiteleri dikkate alınarak
uyum ve destek eğitimi programında yapılan gözlemler ve alınan geri bildirimler sonucu belirlenen
bireysel yetenek alanı/alanları doğrultusunda öğrenci grupları oluşturulur.
b) Çocuk/öğrencilerin sahip oldukları bireysel yeteneklerini fark ettirebilmek amacıyla
akademik bilgilere dayalı olarak yaratıcılıklarını öne çıkaran ve bireysel farklılıklarıyla ilgili disiplinlere
yönelik programlar hazırlanır ve uygulanır.
c) Öğrenme ortamları, yaratıcı düşünmeyi daha çok destekleyen çağdaş eğitim araç ve
gereciyle donatılır.
ç) Programlar, çocuk/öğrenci merkezli eğitim anlayışına göre disiplinler arası ilişkiler dikkate
alınarak modüler yapıda hazırlanır.
d) Bireysel yetenekleri fark ettirici dönemde disiplinler arası ilişkiler dikkate alınarak proje
üretim çalışmaları devam ettirilir ve projeler destek eğitimi programına göre daha kapsamlı hazırlanır.
e) Bireysel yetenekleri fark ettirici programlar sonunda, çocuk/öğrenciler hakkında yapılan
bütün gözlemler ve alınan geri bildirimler, öğretmenler kurulunda değerlendirilerek çocuk/öğrencinin
ilgi ve yetenek alanı/alanları belirlenir.
(5) Özel Yetenekleri Geliştirici Program:
a) Özel yetenekleri geliştirici programlar, çocuk/öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun
olarak disiplinler arası modüler yapıda olur.
b) Özel yetenekleri geliştirici programlarda çocuk/öğrencilere disiplinler ve disiplinler arası
ilişkiler dikkate alınarak herhangi bir disiplinde derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve
davranış kazanmaları sağlanır.
c) Çocuk/öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerinin farkında olmalarını, kapasitelerini
geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak eğitim bu dönemde verilir.
ç) Çocuk/öğrencilerce bu dönemde, daha çok özel yetenek alanı/alanlarına yönelik proje
üretim çalışmaları yapılır.
(6) Proje Üretimi ve Hazırlama Programı:
a) Merkezlerdeki bütün etkinliklerin temelinde proje üretme ve geliştirme çalışmaları esas
alınır.
b) Proje hazırlama ve geliştirme konularında bilgi ve beceri kazandırmak üzere kurumdaki
lider ve/veya danışman öğretmenler aracılığıyla gerekli ön öğrenmeler sağlanır ve proje yönergeleri
hazırlanıp örnekler sunulur.
c) Çocuk/öğrencilerce lider ve/veya danışman öğretmenlerin rehberliğinde proje konuları
belirler.
ç) Yöntem olarak öğretmenlerin çocuk/öğrencilere bilgi aktarmasından çok, kendi seçecekleri
projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde
öğrenmeleri temel alınır.
d) Çocuk/öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre 3–5 kişiden oluşan proje gruplarına ayrılır
ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak gerektiğinde bireysel proje üretme çalışmaları da yapılır.
e) Proje konularının belirlenmesi, seçilmesi ve sonuçlarının değerlendirilip geliştirilmesinde
çevredeki iş yeri, yerel yönetimler, gönüllü kurum ve kuruluşlar ve üniversitelerden yararlanılır.
f) Projeler ilgili kurum ve kuruluşlarda geliştirilebileceği gibi, gerektiğinde uzman kişilerden de
destek sağlanır.

g) Projelerin konusu ve seçiminde herhangi bir sınırlama yapılmaz. Her türlü üretim, hizmet,
bilimsel çalışma ve sanat etkinlikleri projelendirilir.
ğ) Projeler, disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik
hazırlanır.
h) Çocuk/öğrencilerin, lider ve/veya danışman öğretmenler rehberliğinde planlama, uygulama
ve değerlendirme aşamalarını yaparak, yaşayarak, öğrenen; üreten, sorun çözen, yaratıcı
düşünebilen, çevresi ile iletişim kurabilen, bilimsel araştırma ve buluş yapabilen bireyler olarak
yetiştirilmeleri sağlanır.
ı) Proje üretimi yapılırken eğitim-öğretim ortamları, her türlü çevre şartlarına açık, çok amaçlı,
sosyal ve psikolojik yönden iş birliğine açık ve motive edici olacak şekilde düzenlenir.
(7) Süresi, çocuk/öğrencinin gelişimine göre merkezlerce belirlenen her eğitim-öğretim
aşaması süreci içinde ve süreci sonunda, lider ve/veya danışman öğretmenler tarafından programların
çocuk/öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yapılır ve değerlendirme raporları hazırlanır.
(8) Hazırlanan raporlara dayanarak çocuk/öğrencilerin bu disiplinle/disiplinlerle ilgili
değerlendirmeleri, kendi okullarında o disiplin öğretmenlerinden oluşturulacak bir kurul tarafından
yapılır. Alınan sonuç, o dersin notu olarak öğrencinin karnesine yazılır.

