
DESTEK EĞİTİM ODASI EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 
 

MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen engel grupları ile 
(Kaynaştırma yöntemiyle eğitimlerine devam edenler) özel yetenekli öğrencilerin erken 
dönemde tespit edilmesi ve beceri alanlarına yönelik eğitimler almaları ve potansiyellerini 
gerçekleştirmelerinde eğitimciler hayati öneme sahiptir. Tüm okullarımızda fark edilmesi 
gereken farklı gelişim gösteren öğrenciler ile keşfedilmeyi ve desteklenmeyi bekleyen özel 
yetenekli çocuklarımız mevcuttur.  

Gerçekleştirilecek eğitim programıyla eğitimcilerimizin Farklı Gelişim Gösteren ve 
Özel Yetenekli Çocukları tanıma, doğru yönlendirebilme ve temel eğitim süreçlerini 
gerçekleştirebilmeleri ve Destek Eğitim Odalarında eğitim hizmetlerini gerçekleştirebilmeleri 
hedeflenmektedir.  
 
Bu Eğitimi Neden Almalıyım? 

Aşağıda açıklamaları yer aldığı üzere artık tüm okullarda destek eğitim odaları 
açılması zorunlu hale gelmiştir. Kadrolu öğretmenlerin aynı anda en fazla 6 öğrenciye hizmet 
vereceği bu mekanlarda ek ders ücretleri % 25 zamlı olarak ödenecektir. Kadrolu veya 
atanmış durumda olmasanız da ilk başta mevcut kadrolu öğretmenlerle karşılanamayacak 
Destek Eğitim Odası hizmetleri ücretli öğretmenler kanalıyla karşılanabilecektir.  

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Farklı Gelişim Gösteren Bireyler ile Özel Yetenekli 
Öğrencilerin ehil ellerde desteklenmesi çok önemlidir. Bu eğitim ihtiyaç duyulan bu boşluğu 
doldurmayı hedeflemektedir.   
 
 
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. 
Bakınız: (1) 
 
Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?  

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla 
eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta 
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eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler 
eğitim görebilir. 
Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?  

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders 
saatinin %40’ını 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. Bu da neredeyse bir öğrenci için normal eğitiminin neredeyse yarısı kadar süreyi 
destek eğitiminde geçireceği anlamına gelmektedir. Böylesine uzun bir zaman diliminin 
profesyonel kişilerce gerçekleştirilmesi gerektiği aşikardır. 
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, engel türü ve 
özellikleri, özel eğitim yöntem ve teknikleri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim 
seminerleri düzenlenmesi gerekir.  

Destek Eğitim Odalarında Ücretli Öğretmenler de görev alabilecektir. 
Bakınız: (2) 
Öğretmenler Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve 
Ücretlendirme Nasıl Yapılır?  

Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında 
yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta 
öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir. 
İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim 
odasında görevlendirilebilirler. Destek eğitim odasında verilen derslerin ek ders ücreti %25 
artırımlı ödenir. 

Aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenlerine, dolduramadıkları saat 
kadar destek eğitim odasında görev verilebilir. 
 
 
Programda Neler Göreceğim ? 

 Yoğunlaştırılmış bu program; destek eğitim odalarında özel yetenekli çocukların yanı 
sıra farklı gelişim gösteren çocukların da eğitimlerine ilgi duyan ve eğitiminden 
sorumlu olan eğitimciler için düzenlenmektedir. 
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 Program katılımcıları verilen eğitimin yanı sıra program süresince verilecek yayın, 
makale ve paylaşımlarla konu hakkındaki kişisel gelişimlerini zenginleştirmelidir. 

 Özel yeteneğin tanımı, çocukların eğitsel değerlendirilme süreçleri ve özellikleri, 
Zenginleştirme ve farklılaştırma teknikleri, yaratıcılık ve eleştirel düşünme alanında 
da eğitimler verilir. 

 Zihinsel-Otizm-Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite ve Özel Öğrenme Güçlüğü hakkında 
destek eğitim hizmeti süreçleri de işlenir. 

Eğitimde Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 Eğitimde katılımcılara dersler öncesi okuma ödevleri verilecektir. 
 Program süresince belirtilen saatlerde internet veya mobil bağlantı üzerinden ders 

takibi de gerekecektir. 
 Eğitimlere başvuracak kişilerin ön yargıdan uzak, öğrencilerin farklı gelişimlerini bir 

zenginlik olarak gören yapıda olmaları ve eğitime gönül vermiş olmaları önem arz 
etmektedir. 

 Yapılacak değerlendirme neticesinde katılımcılardan başarılı görülenlere “Destek 
Eğitim Odası Eğitmenliği Uzmanlık Belgesi” verilecektir.  Eğitimlerde Biruni Üniversitesi’nin uzman eğitmen kadrosunun yanı sıra BİLSEM ve 
RAM’lardan alanında uzmanlaşmış kişilerden destek alınacaktır. Eğitimlerimizde 
teoriden ziyade pratiğe dönük işlevsel süreçlere dikkat edilecek olup interaktif bir 
eğitim programı izlenecektir. 


