
ÖMER BURAK TERZİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU PERSONELİ ERASMUS K 101 
PERSONEL HAREKETLİLİĞİ KAPSAMINDA İLK EĞİTİM ZİYARETİNİ İSVEÇ’E YAPTI. 

 
 

           Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitimi ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının 

uyguladığı, Türkiye Ulusal Ajans’ın yürüttüğü Erasmus + Ana Eylem 1 Okul Eğitimi Personel 

Hareketliliği faaliyeti kapsamında Ömer Burak Terzi Özel Eğitim Anaokulu  2015-1-TR01-KA101-

016666 numaralı ‘Ben Az Konuşurum Sen Çok Anla!’  adlı projesinin ilk ziyaretini 23.01.2016-

07.02.2016 tarihleri arasında İsveç’e gerçekleştirdi. 2 İdareci ve 4  öğretmenden oluşan 6 kişilik grup 

İsveç’ in özel eğitim kapsamında yürüttüğü çalışma ve uygulamaları öğrenme fırsatı buldu 

       İsveç’te okulöncesi eğitime 1 yaşında başlanmaktadır.1-5 yaş arası okulöncesi isteğe 

bağlı olmasına rağmen okullaşma oranı %90’ların üzerinde seyretmektedir. Okulöncesinde 

özel eğitime muhtaç öğrenciler öncelikli olarak normal okullarda    kaynaştırma eğitimine 

alınmaktadır. Kaynaştırma öğrencisi olan sınıflara 1 özel eğitim bilgisine sahip asistan 

görevlendiriliyor. Kaynaştırma eğitimine uyum sağlayamayan orta ve ağır düzey zihinsel 

engelli  ile otizmli  öğrenciler için her kademede özel eğitim okul ve kurumları vardır. Özel 

eğitim okul ve kurumların tüm giderleri okulların bağlı bulunduğu belediyelerin bütçelerinden 

karşılanmaktadır. 
     Projenin amacı, özel eğitime muhtaç öğrencilerin AB ülkelerinde iletişim becerileri öğretimi 

konusunda kullanılan yöntem ve tekniklerin varsa diğer uzmanların uygulamalarını yerinde 

görerek elde edilen deneyimlerin anaokulunda öğrenim gören özel eğitime muhtaç çocukların 

iletişim becerilerini geliştirmekte kullanmaktır.  

     Yapılan inceleme ve eğitimler neticesinde İsveç’te  hafif, orta ve ağır düzey zihinsel engelli 

öğrenciler ile otizmli öğrencilerin dil ve konuşma becerilerini destekleme noktasında alternatif 

iletişim olarak ‘işaret dili’ kullanılmaktadır. Haftanın günleri renklerle ilişkilendirilerek 

öğretilmekte, yapılan etkinlerin ağırlıklı olarak şarkı ve oyun odaklı olarak verildiği 

görülmektedir. Görsel kartlarla öğretim zenginleştirmekte ayrıca öğrencilerin günlük aktiviteleri 

onların isteği üzerine düzenlenmektedir. Sınıflarda, 1 öğretmen ve engelli çocuklara verilen 

asistanlar görev yapmaktadırlar. Özel eğitim okullarında normal eğitim programı öğrencilerin 

düzeylerine göre bireyselleştirilerek verilmektedir. Fiziki ortamları incelediğimizde genelde tek 

katlı okul binaları mevcut olup, sınıflar eğitim programlarına uygun olarak tüm etkinliklerin 

uygulanabileceği donanımdadır.  

      Ayrıca İsveç’te ‘Kimi Fonksiyon Engelli Kişilere Yardım ve Hizmet Yasası(LSS) 

gereğince geniş kapsamlı ve kalıcı fonksiyon engelli olan kişilere, iyi koşullarda yaşama 

,günlük yaşamda gereksinim duydukları yardımı elde etme ve kendilerine sağlanacak yardım 

ve hizmet üzerinde söz sahibi olma konusunda güvence sağlayan bir hak yasasıdır. İsveç’te 

özel eğitim uygulamalarını incelediğimizde ülkemizden farklı olarak uygulanan bir diğer 

hizmet türü ise ‘habilitasyon’dur. Engelli bireylerin günlük yaşam koşullarını kolaylaştıracak 

teknik alt yapı ve engel türüne göre yardımcı araç-gereç hizmetidir. 

      İki haftalık eğitim ve ziyaretler boyunca İsveç ‘in özel eğitim sistemi ile ülkemizdeki özel 

eğitim sistemini karşılaştırma fırsatı yakaladık. Öğrencilerin performans düzeylerini attırma 

noktasında olumlu modelleri okul ortamına taşıyarak projenin somut çıktıları haline getirmeyi 

planlıyoruz. Ayrıca yapılacak sunularla ve hazırlanacak broşürlerle Trabzon Rehberlik ve 

Araştırma Merkezi ile diğer özel eğitim okullarıyla işbirliği içerisinde elde edilen 

kazanımların paylaşılması, mevcut incelemelerin rapor haline getirilip Milli Eğitim Bakanlığı 

Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne sunulması planlanmaktadır.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 


