
BİREYSEL EĞİTİM PLANI 
Ebeveynler için Rehber 

Bireysel Eğitim Planı nedir? 
Bireysel Eğitim Planı yazılı bir plandır. Tek bir özel öğrencinin güçlü yanlarını ve 
ihtiyaçlarını, bu öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak özel eğitim programları ve 
hizmetlerini açıklayan, bu program ve hizmetlerin nasıl uygulamaya konulacağını 
anlatan bir çalışma belgesidir. Öğrencinin kaydettiği gelişmeyi tanımlar ve 
öğrencilere başarılı geçişler yapmak konusunda bir destek sağlama planı içerir.  
 
Bireysel Eğitim Planı aşağıdakileri konuları özetler: 

- Çocuğunuzun güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını 
- Değerlendirme verilerini 
- Çocuğunuza sağlanan özel eğitim hizmetlerini 
- Kolaylıklar (çocuğunuzun müfredata erişimine ve öğrenimini 

gösterebilmesine yardımcı olacak destek ve hizmetler) 
- Programda yapılan değişiklikler (Ontario müfredatının sınıf seviyesinde 

beklentilerine yapılması gereken değişiklikler) 
- alternatif programlar/Ontario müfredatında yer almayan dersler (Kişisel 

Bakım, Uyum /Hareket Eğitimi, Sessel Sözsel Müdahale Stratejileri ve/veya 
Amerikan İşaret Dili Becerisi gibi.) 

- her program alanı için çocuğunuzun halihazırdaki başarı seviyesi 
- çocuğunuza ait hedefler ve belirli beklentiler 
- çocuğunuzun başarılarını ve gelişimini inceleyebilmek için stratejiler 
- tarih, sonuç ve tavsiyeleri gösteren düzenli güncellemeler 
- Geçiş Planı 
- tıbbi/sağlık desteği/hizmetleri 
- Güvenlik Planı 

BİREYSEL EĞİTİM PLANI NASIL KULLANILIR? 
Bireysel Eğitim Planı çocuğunuza sağlanacak özel eğitim programları ve 
hizmetlerini özetler. Bireysel Eğitim Planı hazırlama sürecinde beş ayrı evre vardır: 

1. Bilgi toplama. 
2. Yön belirleme. 
3. Plan geliştirme. 
4. Planlanan aktiviteleri gerçekleştirme. 
5. Geçiş Planı ve Güvenlik Planı dahil olmak üzere, planı gözden geçirme ve 

güncelleme. 
 



YÖN BELİRLEME 

Bireysel Eğitim Planı takımının etkili bir parçası nasıl olabilirim? 
Öğrenciler, herkesin beraberce ulaşılabilir hedeflere yönelik çalışmasıyla, en büyük 
başarıyı gösterirler.  
 
Ebeveyn olarak: 

 Tüm dikkati herzaman çocuğunuzun üzerinde olmasını sağlayınız; 
 Çocuğunuzun öğrenimi ile ilgili beklentilerinizi öğretmene iletiniz; 
 fikir ve bilgi paylaşınız; 
 sorular sorunuz ve 
 herkesin görüşlerini değerlendiriniz. 

EBEVEYN OLARAK BENİM GÖREVİM NEDİR? 
Bireysel Eğitim Planı sürecinde ve geçiş planlamasında ebeveynler çok önemli bir  
rol oynarlar. Bireysel Eğitim Planı sürecindeki beş evreyi iyice anlamak ve bunlara 
katılmak önemlidir. Ayrıca, planlanan aktivitelerin evde de desteğini sağlayabilmek 
için, 30 okul günü içinde, çocuğunuzun Bireysel Eğitim Planının bir kopyasını 
istediğinizden emin olunuz.  Siz, çocuğunuzun öğrenmeye yaklaşımıyla ilgili hiç 
kimsede olmayan bilgilere sahipsiniz. Çocuğunuzla ilgili öğretmenine söylemeniz 
gereken şeyler: 

- yetenekler ve beceriler; 
- sevdiği, beğenmediği ve ilgi duyduğu şeyler; 
- ilgi duyduğu müfredat dışı aktiviteler; 
- aile ilişkileri ve dinamikleri (geniş aile ve evcil hayvanlar dahil); 
- akran ilişkileri ve dinamikleri; 
- aile rutinleri ve planları; 
- Kısa ve/veya uzun vadeli hedefler de dahil olmak üzere gelecek için umutlar 

ve hayaller ve 
- Çocuğunuzun en iyi nasıl öğrendiği (örneğin: yaparak, göstermek yoluyla, ve 

benzeri) 

BENİMLE İLGİLE HERŞEY / BİREYSEL YOL PLANI 
Çocuğunuza kendisinin Benimle İlgili Herşey portfolyosu (K-6 arası sınıflar) veya 
Bireysel Yol Planı (7-12 arası sınıflar) hakkında soru sormak isteyebilirsiniz. Yeni 
Başarıya Giden Yolu Yaratmak programının bir parçası olarak: Eğitim ve 
Kariyer/yaşam Planlama Programı, bu programlar, öğrencilere, yeni deneyimler 
edinirken ve öğrenmenin 4 temel alanında bilgi ve becerilerini arttırırken, 
gelecekleriyle ilgili planlar yapmalarında destek olacak araçlardır: 

- Ben Kimim? 
- Önümdeki fırsatlar nelerdir? 
- Kim olmak istiyorum? 
- Hedeflerimi ulaşmak için planım nedir? 



 
Başarıya Giden Yolu Yaratmak programı hakkında daha fazla bilgi almak için, halka 
açık www.yrdsb.ca YRDSB internet sitesinden  Öğrenci ve Ebeveyn sekmesine 
bakabilirsiniz.  
 
Ayrıca, öğretmenine aşağıda belirtilen konularda çocuğunuzla ilgili bilgi vermek 
isteyebilirsiniz: 
Fiziksel 
Zihinsel 
Eğitimsel 
Kültürel 
Duygusal 
Sosyal 
 

- tıbbi bilgiler 
- atletik yetenek 
- kişisel bakım 
- büyük ve küçük motor beceri 
- evdeki beceriler 
- işe yarayan veya yaramayan stratejiler 
- iletişim stratejileri 
- değerlendirme 
- öğrenim tarzları 
- çalışma ve beceri örnekleri 
- motivasyon 
- tabiatı 
- duygusal sağlık 
- kültürel ve dil ile ilgili değerlendirmeler 
- sosyal beceriler 
- okul bahçesi ilişkileri 
- akran ve yetişkinlerle ilişkiler 
- okulda müfredat dışı aktiviteler 

GEÇİŞ PLANI NEDİR? 
Programlara ve başarı yollarına yapılan günlük, kısa vadeli ve uzun vadeli 
değişikleri özetleyen yazılı bir plandır. 
 
Geçiş olabilecek durumlar: 

- okula giriş 
- aktiviteden aktiviteye 
- sınıftan sınıfa 
- sınıf seviyeleri arasında 
- okuldan okula 
- ilkokuldan ortaokula 



- liseden sonraki eğitime, kariyer, toplum ve yaşam yolları 
 
Geçiş planı dahilinde neler vardır: 

- bireysel hedefler 
- bu hedeflere ulaşmak için gerekli eylemler 
- gerekli eylemleri uygulamak için belirlenen kişiler 
- tamamlamak için belirli zaman çizelgeleri 

 
Bir Geçiş Planı, öğrenciler ve aileleri, okul, toplum örgütleri ve uygun olan  
durumlarda, lise sonrası partnerleriyle işbirliği içinde geliştirilir. Bireysel Eğitim 
Planı inceleme sürecinin bir bölümü incelenecek ve güncellenecektir.  

BİREYSEL EĞİTİM PLANININ GELİŞTİRİLMESİ 

Çocuğumun Hedeflerinin Planlanması Konusuna Nasıl Katkıda Bulunabilirim? 
Çocuğunuzun güçlü yanları ve ihtiyaçlarını belirlemek önemli bir başlangıçtır. 
Çocuğunuzla ve öğretmenleriyle, kısa ve uzun dönem hedefler belirlemek ile ilgili 
konuşmanız faydalı olacaktır.  
 
Bireysel Eğitim Planını anlamanızda ve/veya ek kaynak sağlamak konusunda size 
destek sağlayacak bir çok organizasyon bulunmaktadır. Okuluzun müdürü, 
bölgenizdeki organizasyonların isimlerini size sağlayarak yardımcı olacaktır. Ayrıca, 
bu bilgileri, bölgenizdeki okulda veya www.yrdsb.ca internet adresinden 
ulaşabileceğiniz Özel Eğitim Danışmanlık Komitesi broşüründen edinebilirsiniz.  

BİREYSEL EĞİTİM PLANININ UYGULANMASI 
Çocuğunuzun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilmek için evde yapabileceğiniz 
birçok şey vardır.  

1. Çocuğunuzun başarmayı planladığı şeyler hakkında öğretmeniyle konuşunuz. 
2. Çocuğunuzun hedeflerini desteklemek için evde elinizden geleni yapınız. 
3. Çocuğunuzun öğretmeniyle konuşmak için her fırsatı değerlendiriniz. 
4. Okula ek bilgiler ve kaynaklar temin ediniz.  
5. Yeri geldikçe, kişisel/ailesel önemli olayları paylaşınız.  

BİREYSEL EĞİTİM PLANININ İNCELENMESİ VE GÜNCELLENMESİ 
Çocuğunuzun hedeflerine doğru gösterdiği gelişim incelenecektir. Daha sonra, 
Öğrenme süreci için gerekli olduğu düşünülen farklı stratejiler, yaklaşımlar ve/veya 
kaynakları içermek üzere güncellenecektir.  

- Belirlenen hedefler konusunda çocuğunuzun öğretmeni ile konuşunuz.  
- Çocuğunuzun öğretmeni ile gösterilen gelişimle ilgili konuşunuz. 
- Çocuğunuzun karnesinde hedeflerine yönelik gelişim göstergelerinin 

kanıtlarını görmeye çalışınız.  

http://www.yrdsb.ca/


- Hedef, strateji ve/veya kaynak veya destek konularında geliştirilmesi 
gereken bir alan gördüğünüzde tavsiyelerde bulununuz.  

- Çocuğunuz başka bir sınıf seviyesine geçerken, okul değiştirirken veya iş 
hayatına başlarken okuldaki görüşmelere aktif olarak katılınız.  

 

YORK BÖLGESİ OKUL YÖNETİM KURULU ÖZEL EĞİTİM 
DANIŞMANLIK KOMİTESİ ÜYELERİ 
Zeki Çocuklar Derneği - Kuzey York Bölgesi 
www.abcontario.ca 
 
Zeki Çocuklar Derneği - Güney York Bölgesi 
www.abcontario.ca 
 
Otizm Ontario - York Bölgesi Bölümü 
www.autismontario.com/york 
 
Kanada Görme Engelliler Milli Entitüsü 
www.ctnsy.ca 
 
Simcoe York Bölgesi Çocuk Tedavi Ağı 
www.ctnsy.ca 
 
Georgina Toplumsal Yaşam 
www.communitylivinggeorgina.com 
 
Newmarket/Aurora Bölgesi Toplumsal Yaşam 
http://www.clnad.com/ 
 
Güney York Bölgesi Toplumsal Yaşam 
http://www.communitylivingyorksouth.ca/ 
 
York Bölgesi Down Sendromu Derneği 
http://www.dsayr.ca/ 
 
York Bölgesi Erken Müdahale Hizmetleri 
http://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/support/yr/childrenservices/ 
 
Easter Seals of Ontario 
www.easterseals.org 
 
Öğrenme Güçlükleri Derneği – York Bölgesi 
http://ldayr.org 
 



Öğrenme Güçlükleri Derneği – Kuzey York Bölgesi 
http://ldayr.org 
 
Duyma Engelli Çocuklar için VOICE 
http://www.voicefordeafkids.com/ 
 
York Destek Hizmetleri Ağı 
https://www.yssn.ca/ 
www.yrdsb.ca @YRDSB 
60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2 

https://www.yssn.ca/

