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İngiltere’den İyi Kapsayıcı Eğitim Uygulama Örnekleri 

Örnek Olay Çalışması (1): Evie, 6 yaşında bir kız çocuğu ve Johnny, 3 yaşında bir erkek 

çocuğu. 

Evie 6 yaşında bir kız çocuğudur ve Johnny 3 yaşında bir erkek çocuğudur. İki çocukta da 

Down Sendromu vardır. Bu örnek olay çalışması her iki çocuğun ve onların bakımını 

üstlenenlerin İngiltere’de bulunan ‘Down Sendromlu Çocuklar Eğitim Merkezi’ isimli bir yardım 

kuruluşundan aldıkları desteği incelemektedir.  

Bu örnek olay çalışmasında işbirliği halinde çalışan bir ana akım ilkokulunu, bağımsız bir kreşi, 

yerel bir Çocuk Merkezini, yardım kuruluşunu ve çocukların ailelerini göreceksiniz. Yerel 

sektör (ana akım ilkokul ve Çocuk Merkezi) ile özel sektör (kreş) ve bağımsız yardım kuruluşu 

(Down Sendromlu Çocuklar Eğitim Merkezi) arasındaki bu işbirliği modeli İngiltere 

hükümetinin teşvik ettiği bir modeldir. Bu örnek olay çalışması işbirliğinin çocukların ihtiyacı 

olan ve tek başına bu organizasyonların herhangi biri ile elde edemeyecekleri desteğe 

erişmelerinin nasıl mümkün olduğunun altını çizmektedir. Birbirinden oldukça farklı bireyler 

olmalarına rağmen Evie ve Johhny, Down Sendromuna bağlı olarak benzer zorluklar 

yaşamaktadır. 

Evie’nin hikâyesinde ana anahtar kavram işbirliği iken Johnny’nin hikâyesinde iletişim ele 

alınmıştır -ancak bu örnek olay çalışmasında bulunabilecek daha fazla anahtar kavram var 

mıdır diye düşünmenizi istiyoruz-.  

Örnek Olay Çalışması (2): Aiden, 8 yaşında bir erkek çocuk. 

Bu örnek olay çalışması 8 yaşındaki Aiden ile ilgilidir. Aiden 5 yaşına kadar başka bir ana akım 

okulda öğrenim görmüştür. Aiden bu okula devam ederken ebeveynlerine her gün yapmış 

olduğu uygunsuz davranışlar bildirilmiş ve bu da sıklıkla diğer ebeveynlerin yanında 

yapılmıştır. Ebeveynler Aiden ile ilgili aldıkları mesajların oldukça olumsuz olduğunu ve okulun 

sahip olduğu inanç-değerler sisteminin (etosunun) kapsayıcı olmadığını duyumsamıştır. Aiden 

dışlanma riski ile karşılaşmış ve bu durum ebevynlerini oldukça endişelendirmiştir. Aiden’in 

ebeveynleri onu yakınlarda başka bir ilkokula göndermeye karar vermiştir. Aiden şu an kabul 

sınıfına katıldığı yıldan beri devam ettiği ilkokulun 4. sınıfına gidiyor. Başladığından beri 

ebeveynleri Adien’in okulun tamamen kapsanan bir üyesi olduğunu belirtiyorlar.   

Aiden klinik psikologlar tarafından 6 yaşındayken Asperger Sendromu tanısı aldı. Aiden 

akademik olarak yetenekli olsa da sosyal etkileşimler ve iletişimle ilgili zorluklar yaşamaktadır. 

Güçlü yanları matematik ve özellikle de sayılar ve örüntülerdir. Aiden İngilizce ve diğer 

derslerde sorulara cevap vermekte ve düşüncelerini sözel olarak tanılamakta gayet başarılıdır 

ancak yazmaya sıklıkla direnç göstermektedir. Aiden otistik spektrum durumu ve başa çıkma 

stratejileri hakkında bilgili ve becerili bir sınıf öğretmenine sahiptir. Ayrıca farklı dersler için de 

farklı öğretmenleri bulunmaktadır. Öğretmenleri Aiden için günlük olarak plan yapmakta ve 

birbiriyle işbirliği halinde çalışmaktadır.  

Bu örnek olayın odaklandığı ana anahtar kavramlar iletişim ve işbirliğidir. Siz başka anahtar 

kavramlar da bulabilirsiniz.  

 


