
HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 FAALİYET BÜLTENİ YIL 1 • SAYI 1

GELENEKSEL 
MESİRE ŞENLİĞİMİZ

EĞİTİMLERİMİZE  
SOSYAL 
AKTİVİTELERLE 
RENK 
KATIYORUZ… 

OYUNUN ÇOCUK 
GELİŞİMİNDEKİ 
YERİ VE ÖNEMİ

GÜLERYÜZLÜ VE SICAK 
BİR AİLE ORTAMINDA 
VELİLERİMİZLE HER ZAMAN 
İSTİŞARE HALİNDEYİZ…

FARKLIYIZ. FARKINDAYIZ. BİZE UĞRAMADAN KARAR VERMEYİN.

SEVGİ ENGEL TANIMAZ

10 9 14 10



2

Değerli velilerimiz, değerli okurlar, Mavi Denizim Özel Eğitim Merkezi olarak “MAVİ DENİZİM 
FAALİYET BÜLTENİ” başlığı adı altında yayın hayatına başlamanın sevinci içindeyiz.

Faaliyet bültenimizde Özel Eğitim Merkezimizde uygulanan eğitim faaliyetlerine,  yapılan etkinlik-
lere, uzman görüşlere ve bilimsel makalelere yer vereceğiz.

Bültenimiz 3 ayda bir yayınlanacaktır. İlk önce okurlarımıza Mavi Denizim Özel Eğitim Merkezi 
hakkında kısaca bilgi vermekte yarar görüyorum. Özel Eğitim Merkezimiz, Pursaklarda 12 yıldır 
hizmet vermektedir. 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren Pursaklarda Yunus Emre Mahallesinde daha 
kapsamlı, daha donanımlı yeni hizmet binamıza taşınarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Deneyimli ve alanında uzman kadromuzla Özel eğitimle ilgili TÜM BRANŞLARDA halkımızın hiz-
metindeyiz. Eğitimcilerimizin tamamı 4 yıllık üniversite mezunu ve alanında başarılı ve mesleğini 
seven kişilerdir. Bu kadroya gönül rahatlığı ile çocuklarınızı emanet edebilirsiniz.

ANA AMACIMIZ: Öğrencilerimizin becerilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirerek onlara ba-
ğımsız yaşamayı öğretmek ve hayata hazırlamaktır.

Özel Eğitim verdiğimiz Engel Grupları: Dil ve Konuşma Güçlüğü, İşitme Güçlüğü, Öğrenme Güç-
lüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Zihinsel Yetersizlik, Görme Güçlüğü, Bedensel Yetersizlikler 
olmak üzere yedi ana gruptan oluşmaktadır.

Derslerimiz bireysel ve grup eğitimleri şeklinde, alanında uzman branş öğretmenleri tarafından 
verilmektedir.

Öğrenciler, servislerimiz tarafından ders saatlerinden önce hostesler eşliğinde evlerinden alınır, 
dersler bittikten sonra evlerine, ailelerine güvenle teslim edilir. Öğrenci trafik ve güvenliğine çok 
önem vermekteyiz.

Öğrencilerimizin gelişimleri öğretmenler tarafından sürekli takip edilmekte, raporlandırılarak ai-
lelere bilgi verilmektedir. Ayrıca hastane ve RAM randevu işlemlerinin her aşamasında velilere 
kurum olarak profesyonelce yardımcı olmaktayız.

Faaliyet bütenimizin ilk sayısının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bültenin hazırlanmasında eme-
ği geçen mesai arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyor, değerli okurlarımıza sağlıklar diliyor 
ve saygıları sunuyorum. Sizlere bir telefon kadar yakınız.

Ali GÜLENÇ
Kurum Müdürü

Önsöz
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Sevgili Anne, Sevgili Baba, Sevgili Ebeveynler, 

Eğer anneyseniz, babaysanız; siz fedakârsınız, sa-

bırlısınız, merhametlisiniz, eğer özel bir çocuk 

annesi ve babası iseniz; çok fedakârsınız, çok sa-

bırlısınız, çok merhametlisiniz demektir. Bunların 

yanısıra elbette endişelisiniz. Sizlerle paylaştığımız 

o güzel telaşınız, güçlü kararlarınız, duygulu halle-

riniz, acılarınız, korkularınız bizlerin yüreğinde ko-

caman bir pencere açıyor. Hayata sizin kalbinizle 

bakmamızı sağlıyor. 

Özel eğitimde çocuklarınız kadar sizlerde bizim 

için önemlisiniz. Sizler yavrularınızın gelişimine 

destek olmasaydınız, bizde birbirinden özel evlat-

larımız gibi gördüğümüz çocuklarımızı tanıyama-

yacaktık. Çok “ özel “ çocuklara sahipsiniz ve her 

birinizin emeği normal olan emeğin kat kat fazlası.

Her çocuk bir diğerinden farklıdır. Çocuklarınızı en 

iyi siz tanırsınız. Biliyoruz ki eğitimin temeli ailede 

başlar ve okulda devam eder. Biz çocuklarınıza en 

üstün katkıyı sağlayabilmek için özenli çalışmalar 

üretiyoruz. Sizlerden isteğimiz; biliyoruz en zor 

olanı bu, içinde bulunduğunuz durumun kabul-

lenme aşamasını sağduyulu bir şekilde atlatma-

nız, sonrasında bu durumla başa çıkmayı öğren-

meniz ve gerçekçi çözümler üretmenizdir. Bizlere 

olan güveninizle ve sağlayacağımız iyi bir eğitimle; 

çocuklarınızın kendi bakımını üstlenen, kişisel ih-

tiyaçlarını karşılayan, sosyal hayata kazandırılmış 

bireyler olmaları yolunda birlikte yürüyebiliriz. 

Çünkü bizimde birinci görevimiz yavrularımızın 

bağımsız yaşama becerilerini üst düzeye çıkarmayı 

hedefleyen bir eğitim sunmaktır. Bu yolda siz aile-

lerimize destek olmak, başarabileceğiniz yönünde 

umut aşılamak ve birlikte başardıklarımıza yepyeni 

umutlar eklemektir. Bu doğrultuda en etkili mer-

cii sizsiniz. Sizler anne baba olarak çocuklarınıza 

destek verdiğiniz sürece onlar bağımsız birer birey 

olabilirler. Unutmayın ki özel eğitim süreklilik ve 

sabır isteyen bir süreçtir. Ve her adım bir gelişimdir. 

Birlikte başarabiliriz.

Editörden…

İÇİNDEKİLER
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Yeni hizmet binamızın açılışı ve bahar şenliği programımıza Ankara milletvekille-
rimiz, belediye başkanlarımız, ilçe milli eğitim müdürümüz, birçok STK temsilcisi, 
işadamları yanı sıra ilçe protokolü ve çok sayıda dostumuz, velimiz ve öğrencimiz 
katıldı.

Pursaklar Yunus Emre Mahallesinde, protokol yolu üzerinde bulunan dört katlı, 
müstakil, 1200 m2 kapalı kullanım alanına sahip, açık ve kapalı geniş oyun alanları-
nın da var olduğu yeni hizmet binamızda, ferahlık, güvenlik, kullanışlılık, konfor ve 
kaliteyi en iyi şekilde yansıtmak adına planlamamızı yaptık.

Öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve dünya standartlarını yakalamak üze-
re çıktığımız yolda yeni hizmet binamızın açılışını yoğun katılımla gerçekleştirdik. 
Programımıza ikramlarla, binamızın gezilmesi ile, çeşitli eğlence ve animasyonlarla, 
müzikallerle ve hoş sohbetlerle bahar şenliği şeklinde devam edildi.

Bizleri gelerek yahut arayarak yanız bırakmayan tüm gönül dostlarımıza bir kez 
daha ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz.

YENİ HİZMET BİNAMIZIN

A Ç I L I Ş I
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Dil Konuşma Bozuklukları; biyolojik, 
fizyolojik, psikolojik, sendromik, 
tramvatik, genetik ve sosyolojik 

sebeplerden bir veya birden fazlasına 
bağlı olarak oluşan çocukluk, okul çağı, 
ergenlik, yetişkinlik ve geriatrik gurupla-
rın hepsinde de açığa çıkabilecek oluşa-
bilecek bir sorundur.

Dil ve konuşma bozukluğu sorunu hem 
problem davranışı sergileyen kişinin ve 
hem de birinci dereceden yakınlarının 
günlük yaşam kalitesinin olumsuz yönde 
etkilemektedir. Özellikle erken çocukluk 
döneminde gelişimsel dil geriliği, okul 
çağında akademik başarısızlık, ergen 
dönemde sosyalleşememe özgüven ek-
sikliği gibi ciddi sorunlara sebep olmakla 
beraber her yaş döneminde de psikolojik 
sorunların yaşanmasına sebep olmakta-
dır.

En sık karşılaşılan dil ve konuşma bo-
zuklukları;
Gelişimsel dil geriliği: Alıcı dil ve ifade 
edici dil geriliği
Konuşma bozukluğu ve geriliği: Ses 
soğaltımı
Artikülasyon Bozukluğu: Sesletim ve 
ses bozukluğu
Fonolojik bozukluk
Akıcılık bozukluğu: Kekemelik ve taki-
femi
Edinilmiş dil bozukluklzrı(nörolojik) : 
Afazi, apraksi, dizatri

Günümüzde tüm dil konuşma bozukluk-
ları uzmanlar tarafından tanılanabilmek-
te ve uzman terapistlerin hizmet verdiği 
özel eğitim okulları, rehabilitasyon mer-
kezleri ve dil kıonuşma merkezlerinde 
uygun terapi teknikleri ile rehabilite edi-
lebilmektedir. Teşhis ve terapilerin erken 
tanı protokolü şeklinde yapılması dil ko-
nuşma bozukluklarının tamamen gideri-
lebilmesinde çok önemlidir.  

Yazılı ya da sözlü dili anlamak ya da kullanabilmek için 
gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde ya da bir-
kaçında ortaya çıkan ve dinleme, konuşma, okuma, 

yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma ya da matematiksel 
işlemleri yapmada yetersizlik nedeniyle, bireyin eğitim per-
formansının ya da sosyal uyumunun olumsuz yönde etki-
lenmesi durumudur ( Kırcaali İftar,2000)

Özel öğrenme güçlüğü görme, işitme, devinim, zekâ yeter-
sizliklerinden, çevresel, kültürel, ya da ekonomik dezavantaj-
lardan kaynaklanan yetersizlikleri kapsamaz

• Nörolojik kaynaklı 

• Normal ve normalüstü zekâya sahip. 

Öğrenme güçlüğü olan bir kişiyi anlamak ve onlara eğitim 
vermek çok güç, çünkü problem gözle farkedilen bir şey de-
ğildir.

DİSLEKSİ NEDİR?

Özel bir öğrenme güçlüğüdür. Kalıtsaldır. Nörolojik kökenli-
dir. Bu nörolojik farklılık kişinin farklı düşünme ve öğrenmesi-
ne neden olur. Disleksi, farklı ama birbiriyle ilintili bir grup fak-
törün bireyin hayatını bir ömür boyu etkilemesidir. Fonolojik, 
görsel ve işitsel işlemleme süreçlerinde yaşanan yetersizliktir. 
Bu güçlük kendini akıcı ve doğru okuma ve yazma becerile-
rinde gösterir. Sadece okuma-yazma hataları da değildir. Ba-
şarı grafiği son derece tutarsızdır. Bazı teknikler, metotlar öğ-
retilebilir ama bazı problemleri hayat boyu devam edecektir.

PREP,(Emeritus) Prof. J. P. DAS tarafından geliştirilmiş ve PASS 
teorisinin eş zamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurul-
muş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için 
özellikle bu iki işlem etkindir. Okumayı ilk öğrenme döne-
minde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlama daha çok eş 
zamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu 
süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa 
da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dâhil ol-
maktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eş zamanlı ve 
ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğduğu savunulmaktadır.

PREP, okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından 
beklenen düzeyde okuma yapamayan çocuklar için uygun-
gur. Bu nedenle 2. Sınıf ve sonrası uygulanmaya başlanmaya 
uygun bir program olarak geliştirilmiştir. Yapılan boylamsal 
araştırmalar sonrasında PREP’in uygulama arlığının yaş ve sı-
nıf düzeyi ne olursa olsun okuma problemi yaşayan her ço-
cuğa uygulanabilirliği kanıtlanmıştır.

Okulumuzda Prep Eğitimlerimiz,  AKADEMİDİSLEKSİ tarafın-
dan düzenlenen Türkçe Prep eğitimine katılmış, Türkçe Prep 
Lisansörü ve özel eğitim uzmanlarımız tarafından özel ma-
teryaller ile verilmektedir.

Nurten FIRAT
Odyoloji ve Konuşma 
Bozuklukları Uzmanı

Öznur TÜRK
Çocuk 
Gelişimi ve
Eğitimci

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
DİSLEKSİDE PREP EĞİTİMİ

DİL KONUŞMA 
BOZUKLUKLARI
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Psikomotor Beceri, tutma bırakma ve küçük kas gelişim 
çalışmaları

Bilişsel Beceri, gurup terapileri, renk eşleme, el göz 
koordinasyonu çalışmaları

Sosyal Duygusal Gelişim, duyu organları, duygu ifadeleri, 
iletişim becerileri destek çalışmaları

Zihinsel Gelişim Becerileri, yönerge tamamlama, izleme, dinleme, sıra alma becerileri

Bilişsel Beceriler, edinim , akıcılık, kalıcılık, genelleme çalışmaları, ayırt etme 
çalışmaları,kavram öğretimi, renk çalışması

Duyumotor Aktiviteleri, 

Gurup oyunları, onaylama onay alma, karşılıklı saygı, rekabet, başarı takdir.

Uzay terapisi, fizik tedavi çalışmaları

Oyun ve müzik çalışmaları,

Dikkat gelişimi sıra bekleme, sıra alma ,renk eşleme, nesne kullanma becerileri,

Dil ve konuşma terapi seansları, artikülasyon, afazi terapi çalışmaları

Duyumotor çalışmaları

Günlük Yaşam Becerileri, 

Türkçe – Matematik çalışmaları,

Yaygın Gelişimsel Becerilerin desteklenmesi çalışmaları, yönerge takip becerileri, eşleme 
becerileri, sosyal duygusal beceriler,

SINIF İÇİ
ETKİNLİKLERİMİZDEN
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Çocuklar okul çağına geldiğinde anne ve babayla olan önemli ilişkiye akranlarıyla olan ilişkileri 
de eklenmiş olur. Akranları ile olumlu ilişkiler geliştirme çocuğun sosyal gelişimi için oldukça 

önemli olup gelişimsel görevlerden biridir. Bu gelişim görevinin tamamlanması, çocuğun gele-
cekteki gelişimini ve başarısını olumlu etkileyecektir. Ama bazen çocukların ilişkisinde güç den-
gesizlikleri ortaya çıkar ve zorbalık uygulanabilir.

Akran zorbalığı bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencilere kasıtlı ve 
sürekli olarak fiziksel, sözel, dışlama, eşyalarına zarar verme, dedikodu çıkarma olarak uyguladık-
ları her davranıştır. Zorbalığa uğrayan çocuklar kendini yalnız, çaresiz, mutsuz, öfkeli hissedebilir. 
Yaşadığı bu durumu anne babasına veya öğretmenine anlatmakta zorluk çekebilir. Bazı çocuklar-
da yaşadığı bu olayı anlatabilmekte fakat yeteri kadar yardım göremedikleri için anlatmanın da bir 
çaresi olmadığını düşünebilir. Akranlarının zorbaca davranışları azalmadığı ve aynı oranda devam 
ettiği sürece çocuk bunun geçmeyeceğini düşünebilir. Bir süre sonra çocuk veya genç bireyde içe 
kapanma, özgüven eksikliği, depresif davranışlar gösterebilir.

Bu bir çok olumsuz etkilerinden dolayı biz de Mavi Denizim Özel Eğitim olarak öğrencilerimize 
bu konuda farkındalık yaratmak için bir etkinlik yaptık.Öncelikle zorbalığa giren davranışları tespit 
edip aslında okulda çoğunun bu davranışlara maruz kaldığını gördük.Bir kaç drama etkinliğiyle 
zorbalık davranışlarını çeşitlendirip bu davranış kalıbını ayırmalarını pekiştirdik.En son zorbalıkla 
nasıl mücadele edeceklerini konuştuk (Dur de, bir yetişkinden yardım iste, ilgini dağıt, görmezden 
gel).

Peki siz aileler olarak neler yapabilirsiniz?

Okul günleri hakkında sorular sorun. Okula gidiş gelişlerinde, öğle yemeklerinde ve teneffüslerde 
yaşadıkları deneyimler dahil. Akranları hakkında sorular sorun.

Mümkün olduğunca erken başlayarak çocuklarınıza hem yapılmaması gerekenler (itmek, alay et-
mek ve başkalarına kötü davranmak), hem de yapılması gerekenler (kibar olmak, empati kurmak 
ve sıra beklemek) hakkında rehberlik edin.

‘Sen de aynısını ona yap’ cümlesinin fayda sağlamaktan çok zarar getirece-
ğini unutmayın.

Zorbalık uygulayan çocukta ise aileler  “Benim çocuğum yapmaz.” 
demek yerine “Çocuğum neden bunu yapıyor?” sorusunun ceva-
bını aramaları gerekmektedir. Bu soruya cevabı bulduktan sonra 
çözüme ulaşmak da aynı şekilde kolaylaşacaktır.

Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Durumu tartışmak yerine 
konuşmasına, duygularını paylaşmasına izin verin ve dinle-
yin.Suçlayıcı ifadelerde bulunmayın.

Olumlu stratejiler geliştirmesinde yardımcı olun (Benimle 
uğraşma deyip sakin bir şekilde uzak- laşmak, akran istis-
marına veya rahatsız edilme eylemlerine maruz bırakacak 
ortamlardan kaçınmak, yeni arkadaşlar edinmek vb.).

Zorbalıkla baş edebilmek için bu zorbalığın durdurulması 
önemlidir. Zorbalığın durdurulması konusunda okul ve öğ-
retmenlerin davranışları, olaya karşı yaklaşımı önemlidir. 

PSİKOLOĞUMUZ DİYOR Kİ...

AKRAN ZORBALIĞI Fatma Altın
Psikolog
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GELENEKSEL
MESİRE ŞENLİĞİMİZ
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Hayatı birlikte yaşamak için engel olmadığına, büyük mutluluklar için küçücük 
sebeplerin yeter olduğuna, geleneksel yaz şenliğimizde bir kez daha şahit olduk.

Canlı müzik eşliğinde şarkılar söyledik, saz eşliğinde oynadık; çeşitli çocuk oyunları ile 
güldük eğlendik, hasbıhaller ettik, yapılan ikramlarla yedik, içtik, hoş bir gün geçirdik. 

Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, çocuklarımızın ruhsal gelişimlerine de katkılar 
sağlayan organizasyonumuz günün ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Devamı temenniler 

ve teşekkürlerle son buldu. Ve yine gördük ki, sevgi engel tanımıyor! Ve bir kez daha 
gördük ki, biz birlikte güzeliz!

Mavi denizim ailesi olarak moral motivasyon pikniğimizden keyifli anlar…
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GÜLERYÜZLÜ VE SICAK 
BİR AİLE ORTAMINDA 
VELİLERİMİZLE HER ZAMAN 
İSTİŞARE HALİNDEYİZ…

EĞİTİMLERİMİZE 
SOSYAL AKTİVİTELERLE 
RENK KATIYORUZ…

Sosyal etkinlikte görev alan öğrenciler 
çevresindeki insanlarla sağlam bir iletişim 
kurabilme yeteneğini kazanırlar. Yanlış 
anlamalardan doğan iletişim kazalarına 
uğramazlar.

Farklı etkinliklerde görev alan öğrencilerin sosyal 
ve toplumsal olaylara karşı duyarlılıkları artar. 
İyiyi kötüden, yararlıyı zararlıdan ayırarak tepki 
göstermekten ya da takdir duygularını dile 
getirmekten geri durmaz.
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İnsan yaşantısında görme olayının önemi herkes tarafından 
bilinmektedir. Gözümüzü insanın dışarıya açılan pencere-

si olarak düşünebiliriz. Görme yeteneği ile; ışık, renk, biçim, 
hareket, boyut, uzaklık, varlıkların uzayda tuttuğu yer ve iliş-
kilerini ya da bütünlüğü kavrayabiliriz. Pek çok görevi yerine 
getirebilme, normal görmeye bağlıdır. Eğitsel yazılı ve görsel 
materyaller aracılığıyla dünyadaki ilginç pek çok şey öğreni-
lebilir, çevre ile ilgili olarak, bir yerden başka bir yere giderken 
görsel işaretlerden faydalanırız. Bu nedenle, görmede her-
hangi bir yetersizlik olduğunda her birey sahip olduğu görme 
kalıntısı miktarına bağlı olarak öğrenme yöntemlerinde deği-
şiklikler yapmak, sosyal yaşam, eğlence ve meslek seçimin-
de kaybolan bilgiyi tamamlamaya yardımcı olacak yeni yollar 
bulmak zorundadır.

Eğitsel açıdan hiç görmeyenler, görme yetersizliğinden etki-
lenmiş olup, Braille alfabesiyle eğitim öğretim çalışmalarına 
devam eden bireydir. Eğitim çalışmalarında dokunsal ve işitsel 
faaliyetlerden yararlanabileceği düzenlemelerin olması gere-
kir. Birey okuma için kabartma alfabe ya da konuşan kitaplara 
ihtiyaç duyar.

Eğitsel açıdan az gören, görme duyusunu öğrenme amacıy-
la kullanabilen kişidir. Az gören bireyler gözlük, büyüteç gibi 
araç gereçlere, büyük puntolu yazı, uygun aydınlatma, büyük 
resimli materyaller ve çevre düzenlemelerine ihtiyaç duyarlar.

Görme engeli olan çocukların eğitim programında, aşağıdaki 
alanlarda düzenlemeler yapılmalıdır:

Okuma – yazma, dinleme

Görme kalıntısından yararlanma

Oryantasyon ve bağımsız hareket eğitimi

Günlük yaşam becerileri ve sosyal beceriler

Görme engeli olan öğrenciler; öncelikli olarak dokunma du-
yusunu kullanan öğrenciler, Braille alfabesi ile öğrenirler. Bu 
alfabe iki sütunda yer alan altı noktanın çeşitli kombinasyon-
ları ile harflerin, rakamların, noktalama işaretlerinin matematik 
işaretlerinin, müzik notalarının oluşturduğu bir alfabe sistemi-
dir.

Az gören öğrenciler için etkili okuma – yazma aracının seçi-
mi (çocuğun görmesine göre uygun puntoda yazı ve uygun 
ebatlarda resimler, renkte zıtlık ve ortam düzenlemesi) çok 
önemlidir. Göz hekiminin az gören olarak belirlediği çocuklar 
mutlaka işlevsel görme değerlendirmesi yapılarak uygun eği-
timi almalıdır.

Merve YILMAZ
Özel Eğitim Alan Öğretmeni

GÖRME ENGELLİLER 
EĞİTİMİ VE ÖNERİLER
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BELİRLİ GÜN VE HAFTALARI 
KUTLUYORUZ

ÖZEL GÜNLERİMİZE ANLAM 
KATAN ÖZEL KUTLAMALARIMIZ…
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Uzay terapisi,  temelde astronotların uzayda giydiği özel giysilerden ve uzay teknolojisinden 
ilham alınarak geliştirilen alternatif, pediatrik bir fizik tedavi yöntemidir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon biliminin temel taşlarından birisi; zayıf kasın yerçekimine karşı koy-
madaki başarısızlığının önüne geçmeye çalışmaktır. Bu gerçekten hareketle hazırlanan uzay tera-
pi ünitesi ve bu ünitenin kullanımını sağlayan egzersiz ve terapi çalışmaları ile yerçekimine karşı 
koyamayan uzuv tamamen askıda tutularak ve ağırlık bu mekanizma tarafından taşınarak hasta 
hareketi başlatabilir. Kafes şeklindeki üniteye alınan hastalar özel elastik bantlarla bağlanır ve bu 
bantlara amaca uygun olarak gerilim verilir. Uzvun ağırlığı alınarak askıda tutulması hastanın iste-
nilen hareketi daha kolay yapabilmesine imkan tanımakta ve bunun hastaya özgüven aşılamasını 
sağlamaktadır.

Bir cihazla dahi bağımsız olamayan, başka bir kişinin yardımı olmadan mobilize olamayan ço-
cuklar bu sistem sayesinde bağımsızlıklarına kavuşabilmekte, tek başlarına ayakta durma hissini 
keşfedebilmekte; bu sayede özgüvenli bir şekilde tedaviye devam edebilmektedirler.

Ayakta durma hissini kazandırmasının, yürüyemeyen çocukların uygun yürüme paterni kazan-
masına destek olmasının yanı sıra kısalan kaslara germe, denge problemi olan çocukların denge-
sini geliştirme, duyu girdisini arttırma gibi başka birçok faydası da bulunmaktadır.

Uzay Terapisi Nerelerde kullanılır?

Pediatrik Hastalar, Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları, Serebral Palsi, Travmatik Beyin Hasarları
Ortopedik Hastalar, Vestibular Hastalıklar, Duyusal Rahatsızlıklar, Kas hastalıkları (SMA, DMD)
Down Sendromu, Spina Bifida, Gelişimsel Gerilik.

Özetle Uzay Terapisi;

Hareket sınırını ve kuvveti arttırır.
İstenilen (Zayıf) kas veya kas gruplarını ayırır ve bu kasların fonksiyonlarını mümkün kılmak için 
kuvvetlendirir.
Kas gruplarına olan yer çekimi kuvvetinin etkisini kaldırır.
Dengeyi ve koordinasyonu geliştirir.
Belli bir fonksiyonel beceriye odaklanır
Herhangi bir pozisyonda dik duruş pozisyonuna yardımcı olur.
Vücut ağırlığını kısmi veya Tam olarak taşımaya olanak sağlar.
Hareket öğrenme ve planlama becerisi kazandırır.
Çeşitli duyuların aynı anda hissedilmesine olanak verir.
Başarma ve güven hissi kazandırır.
Serbestlik ve baştan başa gelişmiş fiziksel görüntüyü ilerletir – “KENDİNE GÜVEN”

Hazel ÇAT / Fizyoterapist

Nilşah GEBOLOĞLU / Fizyoterapist

Nesrin ŞENER / Fizyoterapist

UZAY TERAPİSİ
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Oyun,çocuklar  için  sadece  bir  eğlence  aracı  değildir.

-Oyun,çocuğun  en değerli  öğrenme ve kendini  keşfetme alanlarından  biridir.

-Modern  eğitim  anlayışında  oyunun  önemli  bir  yeri  vardır. Günümüzde  oyun,ders  prog-
ramlarında  bir  eğitim aracı  olarak  kullanılmaktadır.

-Oyun,çocuğun  iç  dünyasını  anlatabileceği  en  etkili  yoldur.

-Çocuklar, duygularını  oynadıkları  oyunlarda yaşarlar.

-Oyun , çocuğa  hayal  gücünü  kullanması  için fırsatlar  sunar.

-Oyun  kaygı  ve  endişelerin  azalmasında  etkin  rol  oynar.

-Oyun,Çocuğun  dikkat  süresini  uzatmaya  yardımcı  olur.

-Oyun,sosyal  ilişkiler  kurmada,arkadaşlıkların  erken  yaşlarda başlamasında  ilk  araçtır.

- Oyun ,çocukta  duygusal  rahatlama,enerji  boşaltımı,gerginliğin azalmasını  sağlar.

-Oyun,çocuğun kendisini  ifade  etmesine  fırsat  tanır.

-Oyun,çocukta  El-göz ve diğer  organların koordinasyonunu  sağlar.

-Oyun,çocukta özgüvenin, benlik  saygısının armasına  yardımcı olur.

- Oyun oynamak, çocukların hem  bedenini , hem de  düşüncelerini  harekete  geçirir  ve  ya-
şamlarına  canlılık  getirir.

 -Oyun, çocuğa  kurallara  uymayı, sorumluluk  almayı,işbirliğini  ve  diğer  insanlara  saygıyı  öğretir.

 -Oyun ,çocuğun  çevresini  keşfetmesine  ve  yeni  deneyimler  kazanmasına  yardımcı  olur.

-Oyun,çocukluk  döneminde  en  ciddiye  alınması  gereken   etkinliktir. Oyun  esnasında  ço-
cuk,gerçek  dünyanın  nesnelerini alır  ve onları oyunun   içinde istediği  gibi  yerleştirir. Çocuk  
oyun  aracılığıyla  hayal  ettiği  dünyayı  kurar.

-Çocuk,gerçek  hayata,hazırlayıcı  deneyimlerini  oyun  aracılığıyla  öğrenir. Oyun  sırasında  
çeşitli  roller  üstlenerek dünyayı, kendi  duygularıyla  algılamaya  çalışır. Büyüdüğünde  sürdü-
receği  uğraşlara,üstleneceği  rollere oyun  sayesince  ha-
zırlanır.

-Oyun, uyum problemi 
yaşayan çocuklarda bu 
problemin  üstesinden 
gelmesinde  en  uygun  
yöntemdir.

Keziban ALASOY
Okul Öncesi Öğretmeni

Hüseyin OFLAZ
Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni

OYUNUN 
ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
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-Oyun,çocukların  yaratıcılık  duygularının  gelişmesine  yardımcı  olur.

-Oyun , çocuğun çevresini,arkadaşlarını anlama ve  tanıma  becerilerini  geliştirir.

-Oyun ,  çocukların  empati  yapma  becerilerini  geliştirir.

-Oyun,çocukların problem  çözme  becerilerini  geliştirir.

-Oyun çocukların  ince  ve  kaba  motor  becerilerini  geliştirir, kendi  bedenlerini  tanıyarak  ye-
teneklerini  keşfeder.

-Oyun,çocuğun  dili  kullanmasına,iletişim  kurmasına ve  dolayısıyla  sosyalleşmesine yardım 
eder.

-Çocuklarımız  bizimle   oyun  oynamak  isterler ve  bunu da  genellikle  dile  getirirler.Bazı  anne  
ve  babalar  oyun  oynamayı  sevmez,bu  isteği reddeder  yada  geçiştirir.Oysak ki  çocuk,sana  
ihtiyacım  var, seninle  ilişki  kurmak  istiyorum,bu  yolla  ilişkimizi  geliştirebiliriz  demek  istiyor-
dur.

-Çocuğunuzla  ilişkilerinizi  olumlu  bir  hale  getirmek  istiyorsanız,onunla  oyun  oynamak  için  
zaman  ayırın.Onunla  oyun  oynarken,oyunu  onun  seçmesine  izin  veriniz,onda  kontrol  duy-
gusunu  --oluşturur ve  iç  dünyasını  oyuna  yansıtabilmesi  için  bir  alan  sağlamış  olursunuz.-

-Modern eğitim anlayışında oyunun önemli yeri vardır.Günümüzde oyun, hayatın koşullarına 
uyum sağlamada zorluk çeken çocukların  tedavisinde uygulanan en önemli yöntemdir..Bu ne-
denle ders programlarında da bir eğitim yöntemi olarak ta  kullanılmaktadır.

-Mavi Denizim Özel Eğitim Merkezi olarak oyun OYUN YOLUYLA EĞİTİM YÖNTEMİNİ önemsi-
yoruz ve ders programlarımızda yer vermeye özen gösteriyoruz.
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