
tAnının

Eğitsel/İşlevsel 
Karşılığı Nedir?



Öğrenci Profili

Eğitsel performans düzeyi 

M ü f r e d a t 

Öneriler 

Gelişimi Takip Etme

Planlama Süreci



ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

Öğrencinin Adı-Soyadı:                                                                                     Tarih:

Sınıfı :  10. Sınıf                                                      

Tanısı

- Ağır 

düzeyde 

Öğrenme 

Güçlüğü

- Dikkat 

Eksikliği 

Sorun Alanları

- Sözel yönergeleri takip,

- Düşüncelerini zihninde 

organize etme,

-Sebep- sonuç ilişkisi 

kurma,

-Sayısal derslerde işlem 

basamağı belirleme,

-Formül, tarih vb bilgileri 

hatırlama ve

- Dikkat sürdürmede 

zorluk yaşamaktadır.

Güçlü Yanları

- Çizerek ve 

sembolle eşleyerek 

öğrenme

- Görsel uyaranlarla 

hatırlama

- Çizim (çizgi 

karakterleri güzel 

çiziyor)

- El becerisi 

gerektiren çalışmalar 

(Karton ve elişi 

kağıtları kullanarak 

çalışma yapmayı 

seviyor.)

Öneriler

- Kazanım hedeflerinin     

azaltılması

- Anlama düzeyinde 

bilginin hedeflenmesi

- Yazılı kısa yönerge

- Kısa süreli çalışmalar

- Kavram haritaları

- Hafıza kartları

- Verilen sorularda 

bağlantı yapması 

gereken konuların 

ipucu olarak 

verilmesi

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

- Anlık sınıf içi değerlendirmelerin notlandırılıp yazılı sınav % ağırlığının azaltılması

Sınavlarda

- Sebep-sonuç ilişkisi kurması beklenen sorularda ne gibi bilgileri dikkate alması 

gerektiğinin ipucu olarak verilmesi,

- Formül ve/ya genel geçer bilgilerin yazılı olduğu hafıza kartlarını kullanması



SAĞLIK DURUMU

Dikkati için ilaç kullanmakta. İlaç takibi ailesi tarafından yapılmaktadır .

Süt alerjisi var.

DAVRANIŞ DÜZENLEME PLANI

Herhangi bir davranış sorunu bulunmamaktadır.

DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLER

Anne-baba boşanmış, akademik gelişimiyle ilgili sorumlu kişi annesidir. 



HedefLER

ÖLÇÜLEBİLİR
GERÇEKÇİ

UYGULANABİLİR
OBJEKTİF 

O  L M A L  I D I  R



öğrencimizin

İhtiyacı

NEDİR?



fArklılaştırılmış yönerge



ÖĞRENME 

Ş E K L İ 
H I Z I 

m i k T  A  R  I 

d Ü Z E Y İ



BEP HEDEF DÜZENLEME FORMU
Öğrencinin Adı-Soyadı:                                                                                                          Tarih:

Sınıfı : 

Ders : 

KISA DÖNEM 

HEDEFLER

- Kendisine verilen 

kümeyi en az iki modelle 

gösterebilir. 

BAŞARI KRİTERLERİ

- Kendisine verilen kümeyi 

en az iki modelle göstermesi 

ile ilgili sorulan soruların 

%80’ini doğru şekilde 

cevaplar.

- Farklı materyaller 

kullanarak 3 boyutlu bir 

küme çalışması hazırlar.

-Renkli kartonlar kullanarak 

bir küme oluşturur.

ÖĞRENCİNİN 

KULLANABİLECEĞİ 

KAYNAKLAR

- Kümelerle ilgili eğitim 

DVD si. 

-Görselleştirilmiş konu özetleri.

ÖĞRETMENİN 

UYGULAYABİLECEĞİ 

TEKNİKLER

- Konu anlatımında görsel 

öğeler kullanılması, günlük 

haytattan örnekler verilmesi. 

- Öğrencinin farklı malzemeler 

kullanarak küme oluşturmasına 

fırsat verilmesi. 

-Sınıf içi çalışma kağıtları ve 

ödevlerde zamanı doğru 

kullanabilmesi için soru 

sayısının azaltması.

SONUÇ



BEP HAZIRLAMA KONTROL LİSTESİ

A  N  L  A  M  A evet hayır

1. Öğrencimin durumu ile ilgili PDR ile görüştüm.
2. BEP komite toplantısında hazırlanan değerlendirme formunu
okudum.

3. Öğrencimin sorun alanlarını biliyorum.

4. Öğrencimin güçlü yanlarını biliyorum.

5. Öğrencimin sağlık durumunu biliyorum.
6. Öğrencimin genel durumunun akademik başarısı üzerinde nasıl
bir etkisi olduğunu biliyorum.

7. Öğrencimin nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduğunu biliyorum.

8. Öğrencim için etkin olan öğretim tekniklerini biliyorum.



P  L  A  N  L  A  M  A evet hayır

1. Öğrencim için sınıf içi düzenleme gereklidir.

2. Öğrencim için yönergenin farklılaştırılmasına ihtiyaç vardır.

3. Öğrencim için müfradatın uyarlanmasına ihtiyaç vardır.

4. Öğrencim teknolojik destek ve donanımdan yararlanmalıdır.

5. Öğrencim için sınıf arkadaşları destek olabilirler.



Ö L Ç M E  - D E Ğ E R L E N D İ R M E evet hayır

1. Öğrencimin gelişimini değerlendirmek için belirlediğim
hedefler ölçülebilir, gerçekçi ve objektiftir. 
2. Öğrencimin gelişimini değerlendirmek için sınıfiçi
çalışmalarının notlandırılması gerekmektedir.

3. Öğrencimin gelişimini değerlendirmek için sözlü
performansının notlandırılması gerekmektedir.

4. Öğrencimin gelişimini değerlendirmek için ödev veya proje
çalışmalarının notlandırılması gerekmektedir. 

5. Öğrencimin gelişimini değerlendirmek için yazılı sınavlarının
notlandırılması gerekmektedir. 

6. Öğrencim için ölçme-değerlendirmenin uyarlanması
gerekmektedir.


