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PREFACE 

Home Education is for preschool, elementary, middle and high school students who cannot 

benefit from or go to normal educational institutions due to health problems. For students who 

document this situation with a health report, this is an educational service based on home 

education. The purpose of home schooling is to help children learn the basic curriculum for a 

specific stage of school education.   

"Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME" 

project was carried out between 2018-2021. The aim of the project is; "To help students with 

disabilities between the ages of 6 and 10 learn through home research, needs analysis and 

educational programs." The coordinator of the project is Ankara Altındağ Kemal Yurtbilir 

Special Education Vocational High School, its partners are Altındağ Research and Guidance 

Center (Turkey), Association of All Special Education and Rehabilitation Institutions-

AUTONOMOUSDER (Turkey), Dost Special Education and Rehabilitation Center (Turkey), 

Maribor University (Slovenia), University of Economics and Innovation in Lublin-WSEI 

(Poland) and Polo Europeo Della Conoscenza (Italy).  

Project Target Groups; Students with disabilities (6-10 years) are teachers and families of 

students with disabilities and non-disabled students of primary school age. Project Outputs are 

"Needs Analysis", "Training Modules", "Online Learning Platform", "IT Materials", 

"Academic Article", "Analysis Study", "Implementation of Training Modules" and 

"Dissemination and Valuation Materials.". 

The home education program IT bill model is outside the existing education or traditional 

educational boundaries that the child should be, and the specific needs, learning needs and 

educational situations in which the child is centered are determined and regulated. It provides 

families with the opportunity and opportunity to provide different education to their children 

outside of the education applied by public or private schools. The "Supporting the Education 

of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME" project is an innovative (and 

therefore inspiring) project as it includes Information Technology tools and comprehensive 

methods related to Home Education.  

Training modules prepared within the scope of SESHOME project have been made 

available online www.seshome.net  web portal. Within the scope of the project, a total of 89 

participants were trained with online applications, including 35 in Turkey, 21 in Italy, 21 in 

Poland and 12 in Slovenia. 
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1.INTRODUCTION  

1.1. History of the Project 

The school should guarantee everyone the right to education and provide functional 

educational opportunities for developing basic skills so that all students can streamline their 

involvement in their area and become resources for the whole community. When it is actually 

impossible for a student to go to school due to disability (permanent or temporary), it is 

necessary to develop interventions focused on social bonding at home or in hospital. 

The right to education of children with disabilities is now recognized internationally in 

legislation inspired by the Universal Declaration of Human Rights. All relevant international 

conventions on human rights, in addition to all kinds of individual diversity, clearly recognize 

the right to education without discrimination, including disability. 

According to the Decision of the Council of Europe and the education ministers of 31 May 

1990, which was convened by the council on the integration of children and young people with 

disabilities into the mainstream school system, integration into the traditional education system 

is a priority choice and all schools can meet the needs of students with disabilities. The Council 

of Europe Resolution 20 December 1996 on equal opportunities for the disabled and 

representatives of member state governments promote and support the full integration of 

disabled people into society through access to normal education and training systems of 

Member States.  

Home Education is for preschool, elementary, middle and high school students who cannot 

benefit from or go to normal educational institutions due to health problems. For students who 

document this situation with a health report, this is an educational service based on home 

education.  The home education program model is outside the existing education or traditional 

education boundaries where the child should be and the specific needs, learning needs and 

educational situations in which the child is centered are determined and regulated. It provides 

families with the opportunity and opportunity to provide different education to their children 

outside of the education applied by public or private schools. 

The home education program IT bill model is outside the existing education or traditional 

educational boundaries that the child should be, and the specific needs, learning needs and 

educational situations in which the child is centered are determined and regulated. Provides 

opportunities and opportunities for families to provide different education to their children 

outside of the education applied by public or private schools 

The purpose of home schooling is to help children learn the basic curriculum for a specific 

stage of school education.  This type of teaching is designed for students whose health 

conditions make it impossible or significantly hinder going to school or kindergarten. 
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According to the latest statistics, the percentage of children and young people whose parents 

apply for this type of education is constantly increasing. This phenomenon is clearly 

international. As a result, many initiatives have been created, including various environments, 

to improve the quality of home education. One of them is the international SESHOME project 

within the scope of Erasmus+ program. The aim of the project is to help students with 

disabilities between the ages of 6 and 10 learn through home research, needs analysis and 

education programs. "I'm going 

The coordinator of the project is a special education vocational high school (Kemal 

Yurtbilir Special Education Vocational High School)in Turkey, while the other partners are: 

Altındağ Research and Guidance Center (Turkey), Tüm Association of Special Education and 

Rehabilitation  Institutions-AUTONOMOUSDER  (Turkey),  Dost Special Education and 

Rehabilitation  Center  (Turkey), Maribor University (Slovenia), University of Economics and 

Innovation in Lublin-WSEI (Poland) and Polo Europeo Della Conoscenza (Italy). 

Achieving the project goal involves, above all, developing methodical and substantial 

support for teachers and parents of students with disabilities in home education. The first stage 

of its implementation, the current state of home education in certain countries, characteristics 

of needs, requirements and expectations were analyzed.  

The main objectives of the "Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME" project are: 

1. To prepare innovative training modules and IT materials for students with disabilities, 

2. To increase the skills of teachers in home education issues, 

3. To support the families of the home-schooled student, 

4. To raise awareness among non-disabled students, 

5. Creating innovative online learning resources for students, teachers and families 

Within the scope of the project; Focus group and survey studies were carried out in order 

to determine the needs of students, families and teachers who will receive due diligence and 

home education. As a result, this needs analysis report has been prepared. 

The needs analysis result summary is given below under the heading of needs analysis: 

The implementation of the SESHOME project consists of educational modules that focus 

only on the needs of children with special needs, their parents and teachers. The modules were 

developed according to the current regulations, cultural characteristics, data of stakeholder 

needs analysis and the curriculum of the course. It includes the developmental characteristics 

of the children receiving education, the learning content requirements of the teachers, the socio-

psychological support needs of the parents.  
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These children are boys or girls with dreams and a desire to make them happen. He is a 

child with the same rights as any other boy or girl. When they are given opportunities to develop 

like others, as each of us witnessed in this study, children with disabilities are given a fulfilling 

life; has the potential to contribute to the social, economic and cultural vitality of their 

communities. 

Considering the problem areas of interviews and needs analysis, the project results of 

"Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME" are 

thought to support project stakeholders and home education practices implemented in Turkey, 

addressing shortcomings, redesigning the educational status of teachers and their families, and 

enriching learning processes. Interactive and easy analysis in accordance with the requirements 

of the age, educational situations where the contents of the program bill can be easily renewed 

in accordance with the need, were designed and presented to the application to provide effective 

teaching and educational materials. 

The "Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-

SESHOME" project is an innovative (and therefore inspiring) project as it includes Information 

Technology tools and comprehensive methods related to Home Education. 

1.2. Background of the Project 

Children with special needs can be especially difficult for children with special needs to 

survive and develop and grow. The risks of being impoverished are greater than those of their 

peers who do not have special needs. Children with special needs face additional difficulties 

due to their own characteristics with the same disadvantages and the many obstacles that society 

puts in front of them. 

International cooperation is always an opportunity to take a new perspective on educational 

issues from a slightly different perspective than before, taking into account each country's 

individual perspective. The cultural diversity organization system offers a wide range of 

perspectives in the implementation of each country's education program. As the results of this 

project show, it can offer great motivation for similar, sometimes even the same experiences 

and initiatives. The homogeneity or similarity of the tasks carried out is determined by the 

purpose of each country's educational activities, aiming for the best development of each child 

According to the Convention on the Rights of the Child (CPC) and the Convention on the 

Rights of persons with Disabilities (EHS), all governments around the world have taken 

responsibility for ensuring that all children, with or without disability, benefit from their rights 

without any discrimination. As of February 2013, the number of countries that approved the 

MPC was 193 and the number of countries that approved the EHS was 127. These two 

Conventions are witnesses to the growing global movement to bring children with disabilities 
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into public life. The sensitivity to the inclusion of children is based on the recognition and 

acceptance of: all children are fully members of the societies in which they live; each child is a 

unique individual to be respected and consulted; every child has skills and aspirations worth 

developing, needs to be met; the contributions of all children should be valued and these 

contributions should be encouraged. Coverage requires the community to prepare accessible 

physical infrastructure, information and communication tools for everyone to use, eliminate 

discrimination so that no one is a victim, and provide protection, support and services so that 

every child with disabilities can enjoy their rights like others. Coverage goes beyond 

'integration'.  

The centering of access to basic education for the disabled has been officially incorporated 

as the cornerstone of the new Sustainable Development Goals - the goal of education in the 

United Nations SDGs. Launched in New York in September 2015, the fourth goal of the 2030 

Agenda sets out the goal of "Ensuring inclusive and equal quality education and promoting 

lifelong learning opportunities for all".  An innovation was made in the Turkish education 

system in 2012. The duration of compulsory education has been increased from 8 years to 12 

years and high school education has become a legal obligation for all individuals. The Turkish 

Constitution forms the basis of domestic education service. Article 42 of the Turkish 

constitution states that no one will be deprived of their right to education and training and that 

necessary measures will be taken for individuals in need of special education. The Special 

Education Regulation published in the Official Gazette dated 31.05.2006 and numbered 26184 

sets out the rules for the implementation of education in case of special needs. Students who 

cannot go to school due to their disabilities find it difficult to follow the curriculum.  

For as many as 6% of children in ab28 (Trost 1989), for example, who are vulnerable due 

to their health condition or age, home education or home support is an opportunity to ensure 

their full participation in society. Develop their potential and quality of life towards full 

participation. "Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-

SESHOME" is aimed at children withinab28 who cannot receive comprehensive education in 

formal school due to medical and/or disability status and need specific home schooling or (for 

younger children) home visit programs. 

Especially for Turkey, there is a strong need for education and support for both teachers 

and parents on the basis of the new legal requirements of 12 years of compulsory education. 

According to the data of the stakeholder countries between 2012 and 2019, the ratio of 

special needs children who need home education to the school age student population is given 

in the table below.  
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Stakeholder 

Countries 

Home-Schooled Special Needs 

Student Ratio 

Italy  2.9  

Poland 2,3 

Slovenia  1.61 

Turkey 1.5 

 

Home education is a special education service offered by mobile teachers consisting of 

informing and supporting disabled people or individuals suffering from chronic diseases or 

disorders (glass bone disease, muscular diseases, leukemia, long-term home depending on it) 

at the age of compulsory education based on home-based education. Those who have 

documented that they cannot go to school for at least 4 months can benefit from this service. 

Home-schooled students receive education from classroom teachers and branch teachers in 

their own homes. 

Difficulties in home education, inadequate number of responsible teachers, transportation 

problems of teachers reaching students' homes, problems caused by taking a course at home, 

inadequate teachers in special education, lack of adequate psychosocial support for parents and 

students, problems caused by students and especially lack of educational material prepared for 

home education. 

Different teaching design/approach is required for students and their parents who have to 

stay away from their schools for a continuous or temporary period. The age of use of IT 

technologies and the methodology logistics of distance education in home education will be a 

supporting element for teachers, parents and students. 

Within the scope of the above reasons and taking into account the objectives of the project, 

IT modules and content and training situations have been prepared in line with the community-

based development model.   
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In this context, project IT modules and training status contents are described below: 

Communication Module  

 The communication module is based on Sue Jones' experiential training for 

communication INTECOM. It aims at how they can contribute to their children's 

communication skills (stimulant / non-stimulant) and / encourage.  

 It is five sub-modules. Each e-step has links that lead to annotations and communication 

with the child's (home) teacher. For this purpose, a theoretical e-seminar for teachers is 

also designed.  

 

Social Life Skills Module  

 It is aimed to give those with mental disabilities the ability to have safe and independent 

life skills starting from preschool period and to gain their integration into society.  

 It is aimed to teach the rules and skills to be followed in cinema, theater, restaurants, 

shopping places, public transport, school buses. 

 In order to interact positively with his environment, he needs to know the professions. 

It is aimed to teach the behavior of recognition of professions according to the main 

material used.  
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 In this module, the subject of "documents that replace money and money" is taught and 

it is aimed to gain skills in the environments they can use in social life. 

The SESHOME project offers support for teachers, parents and their children facing 

homeschooling. SESHOME aims to increase the competence of teachers in collaboration with 

parents and children. Online resources and educational situations have been prepared for 

children and teachers. The Family Support Plan (IFSP) results in the transfer of learning 

situations to families with a development focus. 

It is thought that the quality of services provided by teachers will be increased. Teachers 

were supported by special education services' education / teaching materials / guidebooks and 

disabled student approaches. It consists of materials to be used by teachers charged with 

educating disabled/sick and homebound students. Educational materials will consist of 

information that will help the teacher to have a positive attitude towards students and families. 

The material will also include information on educational techniques for dealing with students' 

type of disability. The modules will be presented as web-based material as well as written 

material. The material will be published on the project's web page. Partner countries will 

translate and share the material. Guidelines to assist the career development of teachers teaching 

students with disabilities and their families. Educational guides / curricula have been prepared 

for the career development of teachers who provide education to students with disabilities or 

chronic diseases and support the families of disabled students. 

The SESHOME project work was carried out with the perspective that takes this 

inclusiveness into account in the project. The project should be disseminated as much as 

possible and it is thought that the officials working and making decisions in this field will 

benefit from the project outputs. 

  



10 
 

2. NEED ANALYSIS  

2.1. Needs Analysis Results: 

The purpose of the needs analysis is to identify the needs of teachers, families and students in 
homeschooling. 

The first step of the project was to conduct a needs analysis in partner countries. Seven partners 
participating in the Erasmus+ School Education Strategic Partnership Project named 
“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME, 2018-
1-TR01-KA201-059459” Turkey (4), Slovenia (1), Italy (1) and Poland (1). 

In all these countries there is an obligation to accurately diagnose the abilities of the child's 
homeschooling needs, to prepare an individual curriculum, to evaluate and verify during 
implementation. Close cooperation with the student's family members is also important. Widely 
understood, homeschooling presupposes the possibility of using psychological, pedagogical 
and medical support not only for the students themselves, but also for the immediate family. 

The laws of the partner countries also emphasize that, in addition to the educational activities 
that must take place outside of school, it is important to create as many situations as possible to 
ensure that these students integrate with their peers and the closest social environment. 

The needs analysis was carried out in partner countries (Turkey, Poland, Slovenia and Italy) 
between April and June 2019. The questionnaire prepared by a team of international experts as 
the assessment tool of the needs analysis was translated into the national languages of the 
project partners. Besides the economic, social and psychological issues of project partners 
children and parents, references were made to the regulations regarding persons with disabilities 
in each country, their rights and expectations regarding additional facilities, educational issues 
and requirements and needs for better implementation of homeschooling. 

Research group-Teacher 

116 teachers, the majority of whom were women, participated in the survey. The detailed 
characteristics of the group by gender of the people surveyed in each country are presented in 
Table 1. 
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Table 1. Number (n) and percentage of participants (%) based on their gender response 

Gender Italy Poland Slovenia Turkey 

n % n % n % n % 

Woman 27 97 40 83 10 91 20 69 

Male 1 3 8 17 1 9 9 31 

Sum: 28 100 48 100 11 100 29 100 

Considering the age of the teachers participating in the survey, the mean age was predominant 

between 36-55 (Table 2). A small percentage were young and certainly older teachers. 

Table 2. Number (n) and percentage of participants (%) based on their gender response 

Age Italy Poland Slovenia Turkey 

 n % n % n % n % 

25-35 1 4 4 8 2 18 4 14 

36-45 10 36 24 50 5 45 9 31 

46-55 11 39 20 42 3 27 15 52 

56-65 6 21 0 0 1 9 1 3 

 

  The overview of the results of the needs analysis is described below:  

The results of the research are based on a relatively small group of respondents (116 

teachers) from four countries with unequal national populations. Therefore, they are only the 

basis for very general and indicative observations and conclusions. In these countries, teachers 

were mostly women, and the teaching profession is not surprising when it comes to the 

pedagogical profession. The groups studied were mostly represented by experienced teachers, 

considering their age and seniority in homeschooling or the number of children attending this 

teaching. All respondents were properly trained and prepared. These facts undoubtedly testify 

to the credibility of his views. 

Not all participants can demonstrate support from an assistant teacher, who can be very 

important and helpful when teaching children with special needs. Teachers from Turkey and 

Slovenia can no doubt be proud of the satisfactory conditions in which teaching takes place. A 

strong point seems to be the fact that home-taught children's individual curriculum is prepared 

in advance. Together, the necessity of its existence and implementation was confirmed. 

However, teachers were not always satisfied with the student's possibilities and adequacy to 

their real needs. Here too, attention should be paid to the problems associated with the 

availability of appropriate materials necessary for the implementation of the curriculum 

framework. This issue seems pretty common. 
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A separate issue is cooperation with the student's family. To explain the problem a little - 

a certain regularity can be seen: the positive thing is that family members do not interfere too 

much in education, and the negative thing is that they do not participate. Of course, there was 

no excessive interference by some family members in the educational process, restrictive forms 

of control, or even a lack of opinion for the teacher in decision-making. It is noteworthy that 

the family properly looks at the measures that support the education of the child. 

Speaking of the difficulties encountered most often in the teachers studied, it is worth 

noting those that arise from the specificity of the development and functioning of the student. 

Each disability has its own peculiarity; among other things, in the student's educational 

opportunities, the speed and form of assimilation of the material, the possibilities and 

limitations of the use of scientific tools, the teacher, family members, supporters. In this aspect, 

the uniqueness of teaching children and young people is most evident. 

Research Group-Parent 

A questionnaire was also applied to the parents for the need’s analysis. A total of 95 

parents, 24 in Italy, 46 in Poland, 10 in Slovenia and 15 in Turkey, participated in the study. 

Needs and problem areas by families: Lack of computers and course materials; Insufficient 

social support from society and relatives, not knowing how to deal with their children's 

problems, feeling inadequate. In addition, some families persistently state that homeschooling 

does not provide their children with social participation and therefore they want their children 

to receive education with other children. 

First of all, in terms of the family structure of the parents participating in the survey, it is 

seen that the status of mother and father is more prominent in Turkey, while the status of 

grandparents draws attention in terms of Poland and Slovenia. 

It is seen that Turkey has a very negative picture in terms of maternal education level. 40% 

of the mothers participating in the research in Turkey are primary school graduates and 6.7% 

are illiterate. While Turkey and Poland have the most positive picture of home-schooled 

children communicating with their friends, Italy and Slovenia have a slightly more negative 

picture. 

Due to the health problems of their children, all families need psychological support. 

However, they stated that their children also need psychological, social and academic support. 

Families take their child for a disability-related health check at most once a month. The 

frequency of checking is usually once every 6 months or once a year. While Turkey and 

especially Slovenia do not receive any support in terms of receiving psychological support, the 

high level of support in Italy draws attention. 
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Few of the families stated that they had problems with homeschooling teachers and most 

of them stated that this problem was related to communication. Some stated that the problem 

stemmed from the fact that the teacher was not a branch teacher related to this field. Generally, 

the main complaint of families is the child's reluctance towards education. All families stated 

that the home education service continued successfully, and stated that the problems 

encountered were generally related to the lack of materials. Most of the families stated that the 

teacher's experience, knowledge and skills were sufficient, and that the teacher had 

communication problems with the student or parent. 

It is seen that Italy (87.5%) has a very negative picture compared to other countries in terms 

of being aware of legal rights in home education. It can be said that this issue is an emergency 

response area for Italy. 

The following application results can be subtracted from the above: 

• Conducted research is the beginning, but is also an incentive to pursue research more 

broadly; 

• Education for those preparing for homeschooling in partner countries is generally good; 

however, more personal support should be considered in the process of educating 

children and young people, 

• Introducing or developing appropriate mechanisms for the validation and evaluation of 

homeschooling programs, considering the often-changing needs and abilities of 

children and young people with disabilities; 

• Developing cooperation tools and methods between teachers and parents, especially in 

the understanding of educational goals, developmental and functional abilities of 

children and young people, better communication between school and family home, 

• Developing and expanding methods of support for teachers to understand the 

characteristics of children with different disabilities (both in terms of the teachers' own 

educational stage and the length of time they work in homeschooling) 

• Continuous modification of teaching paths and methods, especially emphasizing 

student activation and encouraging learning of their motivations. 
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3. TRAINING MODULES AND APPLICATION 

3.1. Purposes of Training Modules 

All modules have been translated into the languages of the partner countries and uploaded 

to the www.seshome.net website for general use. The trainings to be held in this context were 

carried out by the project partners in the form of the implementation of modules. All partners 

presented their training modules in their own language. 

Education modules, one of the intellectual outputs of the SESHOME project, are focused 

on the educational needs of children with disabilities and their parents and educators. These 

modules have been prepared in accordance with the results and recommendations suggested in 

the survey reports and the curriculum and regulations of the courses determined by the local 

and national education authorities. 

Education modules aim to eliminate the difference between home-schooled students and 

other students in regular education. Modules are designed with modern teaching techniques and 

approaches in mind. 

Seshome.net education portal homepage 

The training modules prepared within the scope of the SESHOME project were 

implemented online through the web portal www.seshome.net in 4 project partner countries. 



15 
 

• The implementation in Turkey was coordinated by Kemal Yurtbilir Special Education 

Vocational High School, Dost Special Education and Rehabilitation Center and 

Altındağ Guidance and Research Center. 

• The application in Italy was made by Europole. 

• The implementation in Slovenia was made by the University of Maribor. 

• The implementation in Poland was made by the University of Lublin. 

As a result, within the scope of the project, a total of 89 participants, 35 in Turkey, 21 in 

Italy, 21 in Poland and 12 in Slovenia, received training through online applications. 

 

  

Kemal Yurtbilir Special Education Vocational High School,  
Dost Special Education and Rehabilitation Center and  
Altındağ Guidance and Research Center, Ankara/ TURKEY 

Europole, ITALY 

University of 
Maribor, SLOVENIA 

Lublin University, 
POLAND 
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3.2. Content of Training Modules 

3.2.1. Communication Module 

• E-Step-1: Why Do We Communicate and What Types of Messages Do We Send? 

• E-Step-2: How Does Your Child Communicate? 

• E-Step-3: Interventions in Communication. 

• E-Step-4: Communication Opportunities. 

• E-Step-5: Creating a Stimulating Communication Environment 

 

 

Module-1 Communication Module Home Page 

3.2.2. Social Life Skills Module 

• Module-1: Daily Living Skills Module 

• Module-2: Traveling 

• Module-3: Recognizing Professions 

• Module-4: Conscious Consumerism 

• Module-5: Shopping 
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Module-2 Social Life Skills Module Home Page 
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4. EVALUATION METHOD 

4.1. Methodology and Data Collection Tools Used 

In this section, the general design of the study, its subject, data collection tool, data 

collection process, data analysis procedure and the limitations of the study are explained and 

discussed. 

It is seen that all dimensions of education and training change day by day and are shaped 

by technology, which is transformed over time. When these changes and transformations are 

structured within scientifically grounded plans, they can produce healthy and productive 

results. The educational philosophy adopted, the needs of the individual and society, etc. Many 

variables directly affect education and training. Changes and innovations made about education 

and training should be made by considering principles such as scientific, functionality, 

applicability, need-orienteers and integrity. It is thought that curricula and instructional designs 

being close to life and focusing on the individual can provide success both in theory and in 

practice. The education of the future should be created and renewed with individual and life-

based practices by considering these principles. 

Educational programs are developed and implemented with the aim of guiding the learners 

in order to guide their learning experiences, gain the needed knowledge, values and skills, and 

enable them to develop holistically. Teaching is also the planned form of this application. 

Education is planned and carried out by taking into account the different characteristics, needs 

and qualifications of individuals. It is in question that a teaching process that addresses 

individual differences will remain valid today and in the future. In this sense, the preference of 

educational processes that center the individual and offer experiences that individuals can use 

in their lives, regardless of age, makes education more efficient, functional and effective. There 

is a need for an effective program development process for the correct organization and 

execution of educational programs, which are the whole of learning experiences to be gained 

by the individual within the framework of the determined educational objectives. Curriculum 

development is the dynamic relationship between the purpose, content, learning-teaching 

process and evaluation elements of the curriculum (Demirel, 2011). No matter how the training 

programs are implemented, what kind of methods are used, the process works in the same way; 

It can be expressed as a target, target-behavior, learning outcome or achievement. 

The learning-teaching process constitutes the process and application dimensions. The 

regulation of learning experiences that enable students to acquire the desired behaviors is 

discussed at this stage. There are also parties to the evaluation who believe they may be affected 

by its results. These can be considered as the program's interest groups, students, teachers, 

families, policy makers. It is based on the extent and how the program receives responses from 

the groups it serves to questions about the program's benefit. What matters are ideas about the 
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value and usefulness of the program. The purpose of evaluation is to support judgments about 

the value of the program, based on criteria deemed important. Evaluation targets important and 

meaningful issues beyond the coincidental relationships between action and effect. 

Evaluations are scheduled to address the final decisions regarding the program in question. 

Efforts to generalize results to other settings include the relationship of the assessment to the 

particular setting in which the program is implemented 

The purpose of its analysis within the SESHOME IT application is to search for modules 

and whether they have valid content. As a result of the analyzes obtained, it is to prepare the 

content that will support the development of the students in line with the needs of the IT training 

modules. 

To do this, needs analysis was applied before the preparation of the IT modules, and after 

the implementation of the IT modules, the project stakeholders “liker type” rating scale was 

applied. Thus, a qualitative and quantitative approach was used together. 

The subjects of the research were the teachers, administrators of the students in the home 

education program and also the stakeholders (representatives) from the Ankara Guidance and 

Research Centers. 

4.2. Methodological Approach and Design for Evaluation Purpose 

Validity is the validity of the data collection tool, the extent to which it measures what it is 

intended to measure. It is concerned with the identification of previously accepted possible 

cause-effect relationships on which the measurement is based. Content validity refers to how 

well the measurement covers a program's objectives. The Likert type scale developed for the 

effectiveness of the program in the implementation of the modules was carried out with expert 

opinions, taking into account the scope, goals and objectives of the study. The content of the 

modules prepared related to cultural sensitivity, how relevant the measurement tool is to the 

program to be evaluated, was used. The application time and conditions of the measurement 

tool were made at the end of the application of the modules in order to meet the study 

requirements, so that the data would not adversely affect the quality. 

Participants were informed that all data would be treated confidentially and only 

researchers would access the collected data. The scale was applied to the administrators, 

teachers and stakeholders of the student who is in the home education program. 

The scale was applied in the mother tongue of all stakeholders translated into their own 

language. Evaluation of IT modules was done online. In the implementation of the scale, 

privacy settings that ensure confidentiality were applied. Filling the scale was prepared in a 

feasible way in about 10-15 minutes. Data collection was collected between May and June 
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2021. Reporting the analyzes the analysis of the results was completed between July and August 

2021. 

4.3. Data Collection and Data Collection Tool 

Evaluation studies; It is based on a series of processes with data collection tools and 

techniques. It was carried out using qualitative and quantitative techniques. In order to collect 

data from the teachers of homeschooled students, an IT module was graded as "Likert type", 

taking into account the content, educational status, suitability of the visuals, operability, expert 

opinions and the feedback of the practitioners in practice. A scale consisting of 2 statements 

and 2 open-ended questions was prepared. The data thus obtained were collected for analysis. 

Descriptive statistics were used to analyze the data. 

4.4. Evaluation of IT Modules and Results 

In this section, the findings obtained from the data analysis are discussed and interpreted 

within the scope of the "Learning Material Design, Learning Material Content and Learning 

Material Effectiveness" sections of the scale, which includes the evaluation of modules. In the 

evaluation, a commonly used 3-option evaluation questionnaire was used. The questionnaires 

were translated into the languages of the partner countries. The answers were collected with the 

options “I do not agree - I partially agree - I agree”. After the feedback was collected, it was 

summarized in an Excel table and then graphed. Below, the findings obtained from the practices 

in the project partner countries are given in order, taking into account each chapter and each 

item. 

4.5. TURKEY APPLICATION 

An official announcement was made to all schools in Altındağ district in cooperation with 

Kemal Yurtbilir Special Education Vocational High School and Altındağ Guidance and 

Research Center in order to implement and evaluate the prepared modules by the target 

audience. In this article, the teachers of the students receiving home education services were 

asked to apply the modules to the students and to fill in the evaluation questionnaires. Teachers 

were asked to introduce the education modules on seshome.net to their students and parents. 

The other implementation partner, Dost Special Education and Rehabilitation Center, 

introduced the education portal to the parents of the students in its center. Education modules 

were implemented and evaluated by the parents of home-schooled students. With these 

methods, the evaluations of 35 parents, students and teachers were collected and classified 

through an online questionnaire.  
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4.5.1 Results 

 

4.5.2 Inferences 

When the answers given to the evaluation questionnaires are examined, the average of 

those who find "the design of the module is based on the subject content and the use and 

accessibility of interactive elements" is 85%. When the answers given to the questions about 

the module contents were examined, the highest rate was 94%, "He improved the skills of 

teachers and families in home education." It appears to be an item. The rate of those who chose 

the option "Module contents can be adapted to real life" is 91%. "Home education module 

contents improved the social integration of students with special needs between the ages of 6-

10" and "Home education modules were supportive of families in the learning process" options 

were evaluated at a rate of 83%. 

The participants' answers to open-ended questions are as follows: 

• “We can accelerate the learning process by increasing the number of repetitions of these 

modules. 

• In this process, it is good to make the life of people with disabilities easier. 
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• These students, who have to be educated at home, have carefully prepared modules suitable 

for their level. 

• I think it is a good start for homeschooling/special needs students in terms of their current 

content. The applicability can be changed according to the teachers according to the 

environments in which the students are in, or it can be enriched with the applications developed 

by the teachers themselves. I think that seminars to be held by competent people in this subject 

will be beneficial for teachers who have students with special needs in their classes. 

• Gave me a new perspective. Thanks... 

• Developed the skills of teachers and families. 

• Modules can be patterned interactively. 

• Its modules are patterned with basic skills of preparation for social life. 

• You should talk to them about the issues, their benefits should be explained, and their requests 

(if any) should be met.” 

When we look at the practice in Turkey in general, it can be concluded that 

students/teachers/families find it positive. For this reason, we think that this event aroused great 

interest in all participants and that this activity was positive. 

4.6. POLISH APPLICATION 

The Polish application was made by our project partner University of Economics and 

Innovation in Lublin. The questionnaire was prepared by the coordinating partner with the 

support of other partners, all questionnaires were translated into national languages and 

uploaded to the e-learning platform. The platform was prepared by the coordinator and 

translated into national languages by the partners. 

Training modules were presented to Polish participants during the workshops held on and 

after 22.05.2021, as well as during the final conference and final workshops on 17.06.2021. 

Participants had the opportunity to log into the online platform and check online materials 

(training modules). After the modules were checked, the participants filled out the 

questionnaire. 
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4.6.1 Results 

 

4.6.2 Inferences 

When the answers given to the evaluation questionnaires were examined, all participants 
found “access to the topics in the module headings” easy (100%). The rate of those who like 
the visuality and interactive elements of the modules is quite high (95%). When the answers 
given to the questions about the module contents were examined, 95% of the participants 
stated that “Module contents are adaptable to real life. 

On the other hand, about improving the social integration of the 6–10-year-old students of the 
module contents, the answers of the participants decrease to 80%. It can be thought that this is 
related to the fact that the students studying at home are away from social life. When the 
answers given to the question "Students took pleasure in learning" are examined, it is 
noteworthy that 13 participants shared positive opinions. This rate stands out as the lowest 
rate of the evaluation questionnaire with 62%. Considering the health status of the students, 
this situation can be said to be normal. When the answers given by the participants to the 
open-ended questions were examined, they stated that they liked the modules in general. 
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4.7. ITALY APPLICATION 

The implementation in Italy was coordinated by our project partner Europole. In Italy 

homeschooling for students with disabilities is only accepted for short periods and for medical 

reasons, in general students with disabilities are part of regular classes. Inclusion of students 

with disabilities is the main educational goal set for them by the legislator. For this reason, 

Europole has also included teachers with special needs in the implementation of the project. 

Teachers were introduced to the platform with 2 trainings held online with 62 registered 

participants on 27/01/2021 and with 46 registered participants on 17/07/2021. 

After the training, 59 teachers subscribed to the platform. They were invited to test the 

modules with their students, but during the COVID-19 crisis, the current school was suspended 

and homeschooling services were also suspended. The majority of participating teachers were 

unable to practically test the platform with their students for 2 main reasons: the suspension of 

school classes for their availability, and the fact that the modules were not tied to the students' 

academic needs. 21 of the participating teachers evaluated the platform from a theoretical 

perspective and analyzed its potential and structure. 

4.7.1 Results 
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4.7.2 Inferences 

The platform and its graphic structure were highly appreciated. The website is clear and 

beautifully presented. The main problem identified by teachers was that the training modules 

rarely had any connection with the autonomy that a young learner should achieve. Training 

modules mainly focus on social skills for adults, such as paying bills or going to a restaurant, 

while dedicated teachers work with young learners with different needs. Considering the 

functional nature of the platform, some teachers expressed the need for modules linked to 

academic requirements or school curriculum. The module on communication was appreciated 

as it was beneficial not only to parents but also to teachers. The participants' answers to open-

ended questions are as follows: 

• How can we support you or create new modules for homeschooling or teaching students with 

special needs? 

• The modules are clearly aimed at students who are older and able to live independently than 

those I follow. Social skills are also different and children need to learn to relate to others. We 

need a communication module for parents, not for them. 

• Age-appropriate modules are needed for the youngest students or those in the hospital. 

Correlation with school curriculum and core subjects is required. 

• Modules are not suitable for students with severe disabilities and should be reviewed and 

adapted to suit different abilities. 

• Modules are not suitable for students with sensory disabilities and behavioral problems 

(defiant disorder) 

• Modules that will facilitate the learning of alternative and augmentative communication will 

be very useful. 

• The structure of the modules is interesting but not suitable for young children. 

• Behavior modules can be very useful in other social situations, especially school situations. 

• More curricula or disability-specific modules are needed. 

• The materials are useless for the specified age group because they indicate adult problems. 

• Training modules should be based on possible real-life experiences. 

• Training modules for BES should be based on development potential. 

• In my opinion, the created tool is open for improvement. I realized that the vocabulary used 

was very technical and specific. Since it is a tool for families with disabled children/young 

people, it may be better to develop a tool that uses very simple sentences accompanied by 

pictures (as in the example of AAC- Augmentative and Alternative Communication). The 

ultimate goal of modules like these is to accompany people with disabilities towards the most 

complete autonomy. I think modules are not enough if this goal is to be achieved; It is necessary 

to provide a way in which those using this pathway are materially guided to take concrete 

actions in real life (referring to the topics covered by the tool used above). In particular, it is 
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important to have this type of experience in a group. If you have peers as references, it is 

recommended that you plan activities where students will perform actions such as going to the 

movies or going to a restaurant with their peers and teachers/teachers. A behavioral model 

strengthens a theoretical foundation and makes it truly usable in real life. In this way, learning 

is anchored through cognitive engagement as well as physical and relational. A mobile phone 

application can also be developed, where the same modules are filmed and used to guide when 

one needs to do certain actions on their own (traveling in public transport, going to the movies, 

buying a product). 

4.8. SLOVENIA APPLICATION 

It was organized by the University of Maribor, our implementation project partner in 

Slovenia. The implementation process of the training modules in Slovenia was carried out in a 

hybrid manner. Promotional materials describing the aims of the training and the whole process 

were sent to the addresses of potential users. In addition, we have personally contacted some 

teachers, most of whom are our students. We selected a target group of 15 participants and the 

entire training was completed by 12 participants. In parallel with the direct trainings, we also 

carried out a series of promotion and dissemination activities, and these studies were reflected 

in the final meeting. We saw that the project reached a greater number of stakeholders who 

enabled them to partially or fully use the developed materials in their work. 

The guidelines of the methodology developed within the scope of the project were used. 

Participants were contacted directly and assisted in completing the questionnaires. In addition, 

a qualitative survey was conducted in the form of an interview with a guide. 
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4.8.1 Results 

 

4.8.2 Inferences 

As can be seen from the above results, all participants were very satisfied with the training 
modules. They were a little skeptical about only one statement, namely: "Module contents can 
be adapted to real life", 25% of the respondents gave a negative opinion, which means that 
parents cannot predict what will happen in the future. Yan could not predict the real-life 
situations that the children would be exposed to in the future. In general, very positive 
feedback was received on all other questions. 

Considering the relatively young age of the target audience, in addition to the quantitative 
research whose results were shown, guided interviews were conducted on user satisfaction, 
evaluation of educational success, and evaluation of the usefulness of the knowledge and 
skills gained. All participants stated that they were very satisfied with the content of the 
training and the way it was carried out. They explained that they believe the content is 
extremely useful and will continue to serve them in their work and daily life.  
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5.1. RECOMMENDATIONS 

Homeschooling is for pre-school, primary, secondary and high school students who cannot 

benefit from and cannot attend regular education institutions due to health problems. For 

students who document this situation with a health report, this is an education service based on 

homeschooling. 

The "home education" model or approach applied for the student is outside the boundaries 

of the current education or traditional education that the child should have, and is determined 

and organized entirely according to the child's own interests and abilities. It provides families 

with the opportunity and opportunity to provide different education to their children apart from 

the education provided by public or private schools. 

1- One of the most mentioned problems about home education is the low number of 

field/branch teachers. The low number of field/branch teachers is perceived as an 

obstacle in increasing the student's success at school. Ensuring that the teachers who 

will work within the scope of home education are branch teachers working in this field, 

2- Implemented IT modules are of a preliminary nature, enriching the program contents 

by enriching the training contents and training stops, 

3- Considering the needs analysis of the project partner countries, it can be said that home 

education is generally well structured. However, considering the developmental 

periods of the students receiving education, personal support content and practices 

should be increased. 

4- Ensuring the continuity of improvement studies by taking into account the frequently 

changing needs and interests of children with special needs for the verification and 

evaluation of the content of the education program, 

5- Developing collaborative and effective communication methods between teachers and 

parents in order to understand the developmental and functional status of children with 

special needs in the content of the education program, 

6- Developing and expanding support methods for teachers to understand the 

characteristics of children with special needs, 

7- Encouraging learning motivation by emphasizing skill-based learning by doing 

activation that will increase learning motivation for children and families with special 

needs, 

8- The child who is educated at home and his family need more social support. Organizing 

and organizing more activities with parents and other homeschooling students and their 

families who are in the same situation as themselves, 

9- Providing expert pedagogue and therapist support for the problems of home-schooled 

children, 
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10- Preparing reports according to the learning speed of the students in digital learning 

tools, rearranging the education stops according to the results of this report, 

11- Diversifying the content of the program for students with emotional disabilities, 

12- Revealed the need for more curricula or disability-specific modules. 

13-  

5.2 RESULT AND DISCUSSION 

According to the results of the focus group study, the problems stated by the authorities 

and teachers working in the field: Insufficient information about the disease or disability, lack 

of law (lack of detail and uncertainty in the law), difficulty in recruiting teachers about the 

additional course quota, low quality of teacher training (teacher's willingness). availability, 

experience), surcharge-related issues. The fact that the teacher is not informed about the Special 

Education and Individual Education Program also brings difficulties in both special education 

and home education. Some homes are unsuitable for homeschooling. Transportation problems, 

lack of tools and materials, teachers' need for psychological support, insufficient number of 

teachers, insufficient number of experts working in home education, teachers' lack of interest 

in participating in home education, lack of computer and internet facilities due to the economic 

situation of the family. They indicate that their child does not have social participation and 

therefore they want their children to receive education with other children. 

From this point of view, it is predicted that the results of the “Supporting the Education of 

Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” project will shed light on the 

improvement of Home Education practices implemented in Turkey, eliminate the deficiencies, 

and provide support. 

In addition to providing very useful and useful educational materials, the “Supporting the 

Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” project will contribute 

and inspire new studies in the field of home education from now on. The project is an innovative 

(and therefore inspiring) project as it includes IT tools and comprehensive methods for 

Homeschooling. The project should be disseminated as much as possible and the officials 

working and making decisions in this field should benefit from the project outputs. 
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6.ATTACHMENTS  

6.1. Social Life Skills (Online Student Education) Module Screenshots 
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6.2. Communication Skills (Parent and Teacher Training) Module Screenshots 
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6.3. Evaluation Survey-Turkish 

 

SAYIN VELİ VE ÖĞRETMENLER 

Avrupa Birliği projemiz olan “Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME” kapsamında, evde eğitim gören/özel gereksinimli öğrenciler için 

BİT tabanlı eğitim konuları hazırlanmış ve www.seshome.net adresinde yayınlanmıştır. Bu 

eğitimleri öğrencinizle birlikte tamamladıktan sonra aşağıdaki değerlendirme anketimizi 

doldurmanız istenmektedir. Siz ve değerli öğrencilerimize en yüksek yararı sağlamak için 

görüşleriniz bizim için önemlidir. 

İçtenlikle verdiğiniz cevaplarınız için teşekkürler. 

                                                        SESHOME Proje Ekibi, 2021 

 

Aşağıdaki ifadelerden Size uygun olanını işaretleyiniz. 

 

 

 

 

NO 
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ÖĞRENME MATERYALİ TASARIMI 

1 Modülün tasarımı konu içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır.    

2 
Modüldeki görseller öğrenme amaçlarına uygundur 

 
   

3 Modül başlıklarındaki konulara erişim kolaydır.    

4 Modüllerdeki etkileşimli öğelerin kullanımı kolaydır.    

                              ÖĞRENME MATERYALİ İÇERİK 

6 İçerik öğrencilerin gelişim özelliklerine göre belirlenmiştir    

7 Modül içerikleri gerçek yaşama uyarlanabilir    

8 Kazandırılacak hedefler öğrenci ve toplumsal hayat temellidir.    

9 Öğrenciler öğrenmeden haz aldı    

10 Öğrencilerin akademik gelişimine olumlu katkı sundu    
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ÖĞRENME MATERYALİ ETKİLİLİĞİ 

11 
Evde eğitim konularında öğretmenlerin ve ailelerin becerilerini 

geliştirdi 
   

12 
Evde eğitim modülleri öğrenme sürecinde aileleri 

destekleyiciydi 
   

13 

Evde eğitim modül içerikleri 6-10 yaş arası özel gereksinimli 

öğrencilerin sosyal entegrasyonu geliştirdi 

 

   

Evde eğitim gören /özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan modülleri nasıl 

geliştirebiliriz veya sizi nasıl destekleyebiliriz? 

………………………………………………………………………....................................... 

 

 

 

 

 

Evde eğitim gören /özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan modüllerde sizi en çok 

etkileyen veya en çok ilgilendiren husus nedir? (Lütfen nedenini açıklayın) 

………………………………………………………………………....................................... 
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6.4. Değerlendirme Anketi-İngilizce 

 

DEAR PARENTS AND TEACHERS 

Under our European Union project "Supporting the Education of Students with 

Disabilities at Homeschooling-SESHOME" ICT-based education material were prepared for 

homeschooling / special needs students, and posted at www.seshome.net address. After 

completing these training with your student, you are asked to fill out our evaluation 

questionnaire below. Your views are important to us in order to provide the highest benefit to 

you and our valued students. 

Thank you for your sincere answers. 

 SESHOME Project Team, 2021 

 

Please mark the following expressions that are suitable for you. 
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LEARNING MATERIAL DESIGN 

1 
The design of the module has been prepared in accordance with 

the subject content. 
   

2 
The visuals in the module are suitable for learning purposes. 

 
   

3 The topics in the module titles are easy to access.    

4 The interactive elements in the modules are easy to use.    

LEARNING MATERIAL CONTENT 

6 
The content is determined according to the developmental 

characteristics of the students. 
   

7 Module contents can be adapted to real life    

8 The goals to be achieved are student and social life based.    

9 Students enjoyed learning    

10 
It made a positive contribution to the academic development of 

students 
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LEARNING MATERIAL EFFECTIVENESS 

11 
Improved the skills of teachers and families in homeschooling 

issues 
   

12 
Home education modules were supportive for the families in the 

learning process 
   

13 
Home education module contents improved the social integration 

of students with special needs between the ages of 6-10. 
   

How can we develop or support you in modules for homeschooling / special needs 

students? 

………………………………………………………………………......................................... 

 

 

 

What is the most affecting or most relevant issue for you in the modules prepared for 

homeschooling / students with special needs? Please describe a reason. 

………………………………………………………………………......................................... 
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ÖNSÖZ 

Evde Eğitim, sağlık sorunları nedeniyle normal eğitim kurumlarından yararlanamayan ve 

gidemeyen okul-öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler içindir. Sağlık raporu ile bu 

durumunu belgeleyen öğrenciler için bu evde eğitime almaya dayalı bir eğitim hizmetidir. 

Evde eğitimin amacı, çocukların okul eğitiminin belirli bir aşaması için temel müfredatı 

öğrenmelerine yardımcı olmaktır.   

“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” 

(Proje Referans Numarası: 2018-1-TR01-KA201-059459) projesi 2018-2021 yılları arasında 

yürütülmüştür. Projenin amacı; “6-10 yaş arası engelli öğrencileri evde araştırma, ihtiyaç 

analizi ve eğitim programları yoluyla öğrenmelerine destek olmaktır.” Projenin koordinatörü 

Ankara Altındağ Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, ortakları Altındağ Araştırma ve 

Rehberlik Merkezi (Türkiye), Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği-

ÖZERKDER (Türkiye), Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Türkiye), Maribor 

Üniversitesi (Slovenya), Lublin'deki Ekonomi ve Yenilik Üniversitesi-WSEI (Polonya) ve 

Polo Europeo Della Conoscenza (İtalya)’dır.  

Proje Hedef Grupları; İlkokul çağındaki engelli öğrenciler (6-10 yaş), engelli öğrencilerin 

öğretmenleri ve aileleri ve ilkokul çağındaki engelli olmayan öğrencilerdir. Proje Çıktıları ise 

“İhtiyaç Analizi”, “Eğitim Modülleri”, “Online Öğrenme Platformu”, “IT Materyaller”, 

“Akademik Makale”, “Analiz Çalışması”, “Eğitim Modüllerinin Uygulanması” ve 

“Yaygınlaştırma ve Değerleme Materyalleridir.” 

Evde eğitim program IT tasarısı modeli çocuğun olması gereken mevcut eğitim ya da 

geleneksel eğitim sınırları dışında olup çocuğun merkeze alındığı özel gereksinimleri, 

öğrenme ihtiyacı ve eğitim durumları düzenlenerek belirlenip ve düzenlenir. Ailelere devlet 

ya da özel okulların uyguladıkları eğitimin dışında çocuklarına farklı eğitim verebilmeleri için 

fırsat ve imkân sağlar. “Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME” projesi Evde Eğitim ile ilgili Bilgi Teknoloji araçları ve 

kapsamlı metotlar içerdiğinden yenilikçi (ve dolayısıyla ilham verici) bir projedir.  

SESHOME projesi kapsamında hazırlanan eğitim modülleri online olarak 

www.seshome.net  web portalı üzerinden kullanıma açılmıştır. Proje kapsamında Türkiye’de 

35, İtalya’da 21, Polonya’da 21 ve Slovenya’da 12 olmak üzere toplam 89 katılımcı online 

uygulamalar ile eğitim almışlardır. 
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1. GİRİŞ  

1.1. Projenin Geçmişi  

Okul, herkese eğitim hakkını garanti etmeli ve tüm öğrencilerin kendi bölgelerine dahil 

olma süreçlerini kolaylaştırmaları ve tüm toplum için kaynak haline gelmeleri için temel 

becerilerin geliştirilmesine yönelik işlevsel eğitim fırsatları sunmalıdır. Engellilik nedeniyle 

(kalıcı veya geçici) bir öğrencinin okula gitmesi aslında imkânsız olduğunda, evde veya 

hastanede sosyal bağlama odaklı müdahaleler geliştirmek gerekir. 

Engelli çocukların eğitim hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden esinlenilen 

mevzuatta artık uluslararası alanda tanınmaktadır. İnsan haklarına ilişkin tüm ilgili 

uluslararası sözleşmeler, her türlü bireysel çeşitliliğe ek olarak, açıkça engellilik de dahil 

olmak üzere, herhangi bir ayrımcılık yapılmadan eğitim hakkını tanır. 

Avrupa Konseyi'nin ve konseyde toplanan 31 Mayıs 1990 tarihli eğitim bakanlarının 

engelli çocukların ve gençlerin ana akım okul sistemine entegrasyonuna ilişkin Kararına göre, 

geleneksel eğitim sistemine entegrasyon, öncelikli bir seçim olması ve tüm okulların engelli 

öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesini öngörmektedir. Engelliler için fırsat eşitliğine 

ilişkin 20 Aralık 1996 tarihli Avrupa Konseyi Kararı ve Üye Devlet Hükümetlerinin 

temsilcileri, Üye Devletlerin, normal eğitim ve öğretim sistemlerine erişim yoluyla 

engellilerin topluma tam entegrasyonunu teşvik edip desteklemektedirler.  

Evde Eğitim, sağlık sorunları nedeniyle normal eğitim kurumlarından yararlanamayan ve 

gidemeyen okul-öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler içindir. Sağlık raporu ile bu 

durumunu belgeleyen öğrenciler için bu evde eğitime almaya dayalı bir eğitim hizmetidir.  

Evde eğitim program tasarısı modeli çocuğun olması gereken mevcut eğitim ya da geleneksel 

eğitim sınırları dışında olup çocuğun merkeze alındığı özel gereksinimleri, öğrenme ihtiyacı 

ve eğitim durumları düzenlenerek belirlenip ve düzenlenir. Ailelere devlet ya da özel 

okulların uyguladıkları eğitimin dışında çocuklarına farklı eğitim verebilmeleri için fırsat ve 

imkân sağlar. 

Evde eğitim program IT tasarısı modeli çocuğun olması gereken mevcut eğitim ya da 

geleneksel eğitim sınırları dışında olup çocuğun merkeze alındığı özel gereksinimleri, 

öğrenme ihtiyacı ve eğitim durumları düzenlenerek belirlenip ve düzenlenir. Ailelere devlet 

ya da özel okulların uyguladıkları eğitimin dışında çocuklarına farklı eğitim verebilmeleri için 

fırsat ve imkân sağlar 

Evde eğitimin amacı, çocukların okul eğitiminin belirli bir aşaması için temel müfredatı 

öğrenmelerine yardımcı olmaktır.  Bu tür bir öğretim, sağlık durumları okula veya 

anaokuluna gitmeyi imkânsız kılan veya önemli ölçüde engelleyen öğrenciler için 

tasarlanmıştır. Son istatistiklere göre, ebeveynleri bu tür bir eğitim için başvuran çocuk ve 
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gençlerin yüzdesi sürekli artmaktadır. Bu fenomen açıkça uluslararasıdır. Sonuç olarak, evde 

eğitimin kalitesini iyileştirmek için çeşitli ortamları içeren birçok girişim yaratılmıştır. 

Bunlardan biri, Erasmus+ programı kapsamındaki uluslararası SESHOME projesidir. 

Projenin amacı “6-10 yaş arası engelli öğrencileri evde araştırma, ihtiyaç analizi ve eğitim 

programları yoluyla öğrenmelerine destek olmaktır.” 

Projenin koordinatörü Türkiye'de bir özel eğitim meslek lisesi (Kemal Yurtbilir Özel 

Eğitim Meslek Lisesi) iken diğer ortaklar: Altındağ Araştırma ve Rehberlik Merkezi 

(Türkiye), Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği-ÖZERKDER (Türkiye), 

Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi (Türkiye), Maribor Üniversitesi (Slovenya), 

Lublin'deki Ekonomi ve Yenilik Üniversitesi-WSEI (Polonya) ve Polo Europeo Della 

Conoscenza (İtalya).  

Proje hedefine ulaşmak, her şeyden önce, evde eğitimde yer alan engelli öğrencilerin 

öğretmenleri ve ebeveynleri için metodik ve esaslı destek geliştirmeyi içerir. Uygulamasının 

ilk aşaması, belirli ülkelerde evde eğitimin mevcut durumu, ihtiyaçların özellikleri, 

gereksinimler ve beklentilerin analizi yapılmıştır.  

“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” 

(Evde Eğitim Alan Engelli Öğrencilerin Desteklenmesi) projesinin başlıca hedefleri şunlardır: 

1. Engelli öğrenciler için yenilikçi eğitim modülleri ve IT materyallerini hazırlamak, 

2. Evde eğitim konularında öğretmenlerin yeteneklerini arttırmak, 

3. Evde eğitim gören öğrencinin ailelerini desteklemek, 

4. Engelli olmayan öğrenciler arasında farkındalık yaratmak, 

5. Öğrenciler, öğretmenler ve aileler için yenilikçi online öğrenme kaynakları 

oluşturmaktır 

Proje kapsamında; durum tespiti ve evde eğitim alacak öğrencilerin, aile ve öğretmenlerin 

ihtiyacını tespit edebilmek için odak grup ve anket çalışmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda 

bu ihtiyaç analiz raporu hazırlanmıştır. 

İhtiyaç analizi sonuç özeti ihtiyaç analizi başlığı altında aşağıda verilmiştir: 

SESHOME projesinin uygulanması, yalnızca özel gereksinimli çocukların, 

ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin ihtiyaçlarına odaklanan eğitim modüllerinden 

oluşmaktadır. Modüller, yerel ve ulusal kurumların oluşturduğu güncel düzenlemeler, kültürel 

özellikler, paydaşların ihtiyaç analizin verileri sonuçlarına ve kursun müfredatına göre 

geliştirilirmiştir. Eğitim alan çocukların gelişim özellikleri, öğretmenlerin öğrenme içerik 

gereksinimleri, ebeveynlerin sosyo-psikolojik destek gereksinimleri doğrultusunda canlı 

gelişen alanları içermektedir.  
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Bu çocuklar, düşleri ve bunları gerçekleştirme arzusu olan kız veya erkek çocuklardır. 

Başka herhangi bir kız ya da erkek çocukla aynı haklara sahip bir çocuktur. Başkaları gibi 

onlara da gelişme fırsatları tanındığında, bu çalışmada her birimizin tanıklık ettiği gibi, 

engelli çocuklar da doyurucu bir yaşam sürdürme; topluluklarının sosyal, ekonomik ve 

kültürel canlılığına katkıda bulunma potansiyeline sahiptir. 

Görüşmeler ve ihtiyaç analizlerinin sorun alanları dikkate alındığında “Supporting the 

Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” proje sonuçları proje 

paydaşlarının ve Türkiye’de uygulanan Evde Eğitim uygulamalarının iyileştirilmesine, 

eksikliklerin giderilmesine, öğretmenlerin ve ailelerinin eğitim durumlarını yeniden 

tasarlamalarına, öğrenme süreçlerini zenginleştireceğine destek sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çağın gereklerine uygun etkileşimli ve kolay analiz edilir, program tasarısı içeriklerinin 

ihtiyaç doğrultusunda kolaylıkla yenilenebileceği eğitim durumları, etkin öğretim ve eğitim 

materyalleri sağlaması için tasarlanırmış ve uygulamaya sunulmuştur. 

“Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” 

projesi Evde Eğitim ile ilgili Bilgi Teknoloji araçları ve kapsamlı metotlar içerdiğinden 

yenilikçi (ve dolayısıyla ilham verici) bir projedir.  

1.2. Projenin Arka Planı  

Özel gereksinimli çocuklar hayatta kalma ve gelişip büyüme özel gereksinimli çocuklar 

için özellikle güç olabilmektedir. Yoksul kalma riskleri, özel gereksinimli olmayan yaşıtlarına 

göre daha büyüktür. Çocukların aynı dezavantajlarla kendi özellikleri ve toplumun önlerine 

diktiği birçok engel nedeniyle özel gereksinimli çocuklar ek güçlüklerle karşılaşmaktadır.  

Uluslararası iş birliği, her ülkenin ayrı ayrı bakış açısını dikkate alarak eğitim sorunlarına 

öncekinden biraz daha farklı bir perspektiften yeni bir bakış atmak için her zaman bir fırsattır. 

Her ülkenin eğitim programının uygulanmasında kültürel çeşitlilik organizasyon sistemi çok 

çeşitli bakış açıları sunmaktadır. Bu projenin sonuçlarının gösterdiği gibi, benzer, hatta bazen 

aynı deneyimler ve girişimler için çok büyük motivasyon sunabilmektedir. Gerçekleştirilen 

görevlerin homojenliği veya benzerliği, her çocuğun en iyi gelişimini amaçlayan, her ülkenin 

eğitim faaliyetlerinin amacı tarafından belirlenir 

Çocuk Haklarına dair Sözleşme (ÇHS) ve Engelli Hakları Sözleşmesi’ne (EHS) göre, 

dünyadaki tüm hükümetler, engellilik durumu olsun olmasın tüm çocukların herhangi bir 

ayrımcılığa maruz kalmaksızın haklarından yararlanmalarını sağlama sorumluluğunu 

üstlenmiş bulunmaktadır. 2013 Şubat ayı itibarıyla ÇHS’yi onaylayan ülke sayısı 193, EHS’yi 

onaylayan ülke sayısı da 127’dir. Bu iki Sözleşme, engelli çocukların toplum yaşamına 

kazanılmasına yönelik olup, giderek gelişen küresel hareketin tanıklarıdır. Çocukların 

kapsanması konusundaki duyarlılığın temelinde şunların tanınıp kabul edilmesi yatmaktadır: 



6 
 

tüm çocuklar, yaşadıkları toplumların tam anlamda üyeleridir; her çocuk, saygı gösterilecek 

ve görüşleri alınacak kendine özgü bir bireydir; her çocuğun, geliştirilmeye değer becerileri 

ve özlemleri, karşılanması gereken ihtiyaçları vardır; tüm çocukların katkılarına değer 

verilmeli ve bu katkılar özendirilmelidir. Kapsama, toplumun erişilebilir fiziksel altyapıyı, 

enformasyonu ve iletişim araçlarını bunları herkesin kullanabileceği şekilde hazır etmesini, 

kimsenin mağdur olmaması için ayrımcılığı ortadan kaldırmasını, engelli her çocuğun 

başkaları gibi haklarından yararlanabilmesi için koruma, destek ve hizmet sağlamasını 

gerektirir. Kapsama ‘entegrasyonun’ ötesindedir.  

Engelliler için temel eğitime erişimin merkezliliği, yeni Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri- Birleşmiş Milletler SKH'lerinde ki eğitim hedefinin temel taşı olarak resmen dahil 

edildi. Eylül 2015'te New York'ta başlatılan 2030 Gündeminin dördüncü hedefi, “Kapsayıcı 

ve eşit kaliteli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek” 

hedefini ortaya koymaktadır. Türk Eğitim sisteminde 2012 yılında bir yenilik yapılmıştır. 

Zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla yükseltilmiş ve lise eğitimi tüm bireyler için yasal bir 

yükümlülük haline gelmiştir. Türk Anayasası, yerli eğitim hizmetinin temelini 

oluşturmaktadır. Türk anayasasının 42. maddesinde hiç kimsenin eğitim ve öğretim 

haklarından mahrum edilmeyeceği ve özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gerekli 

tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir. 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Özel Eğitim Yönetmeliği, özel ihtiyaç durumunda eğitimin uygulanmasına ilişkin 

kuralları belirlemektedir. Engelleri yüzünden okula gidemeyen öğrenciler, müfredatı takip 

etmeyi zor bulmaktadırlar.  

AB28 (Trost 1989) içerisinde yer alan örneğin sağlık durumları veya yaşları nedeniyle 

zaaf içerisinde bulunan çocukların %6’lık kadar bir kısmı için evde eğitim veya evde destek, 

topluma tam katılımlarını sağlamak için bir olanaktır. Potansiyellerini ve yaşam kalitelerini 

tam katılım yönünde geliştirin. “Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME”, AB28 içerisinde tıbbi ve/veya engellilik durumu nedeniyle 

örgün okulda kapsamlı eğitim alamayan ve belirli evde eğitim veya (daha küçük çocuklar 

için) ev ziyareti programlarına ihtiyacı olan çocuklara yöneliktir. 

Özellikle Türkiye için, 12 yıllık zorunlu eğitimin yeni yasal gereklilikleri temelinde, hem 

ilgili öğretmenler hem de ebeveynler için eğitim ve desteğe ilişkin güçlü bir ihtiyaç oluşmuş 

durumdadır. 

Paydaş ülkelerin 2012- 2019 yılları verilerine göre evde eğitime ihtiyaç duyan özel 

gereksinimli çocukların, okul çağı öğrenci nüfusuna oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Paydaş Ülkeler Evde Eğitim Gören Özel 

Gereksinimli Öğrenci Oranı 

İtalya  2.9  

Polonya 2,3 

Slovenya  1.61 

Türkiye 1.5 

 

Evde eğitim, ev tabanlı eğitime dayanan zorunlu eğitim yaşında kronik hastalık veya 

rahatsızlıklardan (cam kemik hastalığı, kas hastalıkları, lösemi, uzun süreli eve bağlı kalma) 

mustarip olan engellilerin veya bireylerin bilgilendirilmesi ve desteklenmesinden oluşan, 

gezici olarak çalışan öğretmenler tarafından sunulan özel bir eğitim hizmetidir. En az 4 ay 

boyunca okula gidemediğini belgeleyenler bu hizmetten yararlanabilmektedir. Evde eğitim 

gören öğrenciler, sınıf öğretmenlerinden ve branş öğretmenlerinden, kendi evlerine eğitim 

alırlar. 

Evde eğitimde yaşanan zorluklar, sorumlu öğretmen sayısındaki yetersizlik, öğrencilerin 

evlerine ulaşan öğretmenlerin ulaştırma sorunları, evde bir ders almalarından kaynaklanan 

sorunlar, öğretmenlerin özel eğitimde yetersiz olması, ebeveyn ve öğrencilere yeterli 

psikososyal desteğin olmaması, öğrencilerden kaynaklanan sorunlar ve özellikle evde eğitim 

için hazırlanmış eğitim materyali eksikliği. 

Sürekli veya geçici bir süre için okullarından uzak durmak zorunda olan öğrenciler ve 

velileri için farklı öğretim tasarımı / yaklaşımı gereklidir. BT teknolojilerinin kullanım yaşı ve 

evde eğitimde uzaktan eğitim metodolojileri öğretmenler, veliler ve öğrenciler için 

destekleyici bir unsur olacaktır. 

Yukarıdaki gerekçeler kapsamında ve projenin amaçları dikkate alınarak toplum temelli 

gelişim modeli doğrultusunda IT modüller ve içerik ve eğitim durumları hazırlanmıştır.  

 



8 
 

 

 

Bu kapsamda proje IT modüller ve eğitim durum içerikleri aşağıda açıklanmıştır: 

İletişim Modülü  

 İletişim modülü, Sue Jones'un iletişim için deneyimsel semineri INTECOM'a 

dayanmaktadır. Çocuklarının iletişim becerilerine nasıl katkıda bulunabileceklerini 

(uyarıcı / olmayan -uyarıcı) ve / teşvik edebileceklerini hedeflemektedir.  

 Beş e-alt modüldür. Her e-adımda ek açıklamalara ve çocuğun (evde) öğretmeni ile 

iletişime yol açan bağlantılar vardır. Bu amaçla, öğretmenler için teorik bir e-seminer 

de tasarlanmıştır.  

 

Toplumsal Yaşam Becerileri Modülü  

 Zihinsel yetersizliği olanlara, okul öncesi dönemden başlayarak güvenli ve bağımsız 

yaşam becerileri yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmelerinin 

kazandırılması amaçlamaktadır.  

 Sinema, tiyatro, lokanta, alışveriş yapılan yerlerde, toplu taşıma, okul servislerinde 

uyulması gereken kurallar ve becerilerin öğretilmesi hedeflenmektedir. 
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 Çevresi ile olumlu etkileşimde bulunabilmesi için meslekleri tanıması gerekmektedir. 

Başlıca kullanılan materyale göre mesleklerin tanınması davranışlarını uygulamalı 

olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır.  

 Bu modülde “para ve para yerine geçen belgeler” konusu öğretilirken toplumsal 

yaşamada kullanabilecekleri ortamlarda beceri kazandırılması hedeflenmiştir. 

SESHOME projesi evde eğitim ile yüzleşen öğretmenler, ebeveynler ve çocukları için 

destek sunmaktadır. SESHOME, öğretmenlerin ebeveynler ve çocuklar ile işbirliği içerisinde 

yeterliliklerini artırmayı amaçlamaktadır. Çocuklar ve öğretmenler için online kaynak ve 

eğitim durumları hazırlanmıştır. Aile Destek Planı (IFSP) geliştirme odağı ile öğrenme 

durumlarının ailelere aktarılması ile sonuçlanmaktadır. 

Öğretmenler tarafından verilen hizmetlerin kalitesi artırılacağı düşünülmektedir.  

Öğretmenler, özel eğitim hizmetlerinin eğitim / öğretim materyalleri / rehber kitapları, engelli 

öğrenci yaklaşımları ile desteklenmiştir. Engelli/hasta olan ve eve bağlı öğrencileri eğitmekle 

görevli öğretmenler tarafından kullanılacak materyallerden oluşur. Eğitim materyalleri, 

öğretmenin öğrencilere ve ailelere karşı olumlu tutum takınmasına yardımcı olacak 

bilgilerden oluşacaktır. Materyal aynı zamanda öğrencilerin engellilik türü ile baş etmeye 

yönelik eğitim teknikleri hakkında bilgi de içerecektir. Modüller web tabanlı bir materyal 

olarak ve aynı zamanda yazılı bir materyal olarak da sunulacaktır. Materyal projenin web 

sayfasında yayınlanacaktır. Ortak ülkeler materyali tercüme ederek paylaşacaklardır. Engelli 

öğrenci ve ailesi için eğitim veren öğretmenlerin kariyer gelişimlerine yardımcı olacak 

kılavuzlar. Engelli veya kronik hasta olan öğrencilere eğitim veren ve engelli öğrencilerin 

ailelerini destekleyen öğretmenin kariyer gelişimi için eğitim rehberleri / müfredatları 

hazırlanmıştır. 

Projede de ki bu kapsayıcılık dikkate alan bakış açısı ile SESHOME proje çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Proje mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalı ve bu alanda çalışan ve karar 

alan yetkililer proje çıktılarından faydalanacağı düşünülmektedir. 
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2.  İHTİYAÇ ANALİZİ 

2.1. İhtiyaç Analizi Sonuçları: 

İhtiyaç analizinin amacı, evde eğitimde görevli öğretmenlerin, ailelerin ve öğrencilerin 

ihtiyaçlarını tanımlamaktır. 

Projenin ilk adımı, ortak ülkelerde ihtiyaç analizi yapmak olmuştur. “Supporting the 

Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME, 2018-1-TR01-

KA201-059459" adlı Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık Projesine katılan yedi ortak 

Türkiye (4), Slovenya (1), İtalya (1) ve Polonya (1).  

Tüm bu ülkelerde çocuğun evde eğitim gereksinimlerinin yeteneklerini doğru bir şekilde 

teşhis etme, bireysel bir müfredat hazırlama, uygulama sırasında değerlendirme ve doğrulama 

yükümlülüğü vardır. Öğrencinin aile üyeleriyle yakın işbirliği de önemlidir. Geniş bir şekilde 

anlaşılan evde eğitim, psikolojik, pedagojik ve tıbbi desteği sadece öğrencilerin kendileri için 

değil, aynı zamanda yakın aile için de kullanma olasılığını varsayar. 

Ortak ülkelerin yasaları, okul dışında gerçekleşmesi gereken eğitim faaliyetlerine ek 

olarak, bu öğrencilerin akranları ve en yakın sosyal çevre ile bütünleşmelerini sağlamak için 

mümkün olduğunca çok durum yaratmanın önemli olduğunu da vurgulamaktadır.  

İhtiyaç analizi, Nisan ve Haziran 2019 arasında ortak ülkelerde (Türkiye, Polonya, 

Slovenya ve İtalya) gerçekleştirildi. İhtiyaç analizinin değerlendirme aracı olarak uluslararası 

uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından hazırlanmış anket, proje ortaklarının ulusal dillerine 

tercüme edilmiştir. Proje ortakları çocukların ve ebeveynlerin ekonomik, sosyal ve psikolojik 

konularının yanı sıra, her bir ülkede engelli kişilere ilişkin yönetmelikler, ek tesislerle ilgili 

hak ve beklentileri, eğitim sorunları ve evde eğitimin daha iyi uygulanması için gereksinimler 

ve ihtiyaçlara atıfta bulunulmuştur. 

Araştırma grubu-Öğretmen 

Ankete, büyük çoğunluğu kadın olan 116 öğretmen katıldı. Grubun her ülkede anket 

yapılan kişilerin cinsiyetine göre ayrıntılı özellikleri Tablo 1'de sunulmaktadır. 

Tablo 1. Cinsiyetlerine ilişkin cevaba göre katılımcıların sayısı (n) ve yüzdesi (%) 

Cinsiyeti İtalya Polonya Slovenya Türkiye 

n % n % n % n % 

Kadın 27 97 40 83 10 91 20 69 

Erkek 1 3 8 17 1 9 9 31 

Toplam: 28 100 48 100 11 100 29 100 
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Ankete katılan öğretmenlerin yaşı göz önüne alındığında, yaş ortalaması 36-55 arasında 

baskındı (Tablo 2). Küçük bir yüzdesi genç ve kesinlikle daha yaşlı öğretmenlerdi. 

Tablo 2. Cinsiyetlerine ilişkin cevaba göre katılımcıların sayısı (n) ve yüzdesi (%) 

Yaş İtalya Polonya Slovenya Türkiye 

 n % n % n % n % 

25-35 1 4 4 8 2 18 4 14 

36-45 10 36 24 50 5 45 9 31 

46-55 11 39 20 42 3 27 15 52 

56-65 6 21 0 0 1 9 1 3 

 

  İhtiyaç analizi sonuçlarının genel özeti aşağıda açıklanmıştır:  

Araştırmanın sonuçları, eşitsiz ulusal nüfusa sahip dört ülkeden nispeten küçük bir 

katılımcı grubuna (116 öğretmen) dayanmaktadır. Bu nedenle, bunlar sadece çok genel ve 

gösterge niteliğindeki gözlem ve sonuçların temelini oluşturur. Bu ülkelerde öğretmenler 

çoğunlukla kadındı ve öğretmenlik mesleği, pedagojik meslek söz konusu olduğunda şaşırtıcı 

değil. Çalışılan gruplar, evde eğitimdeki yaşlarını ve kıdemlerini veya bu öğretime katılan 

çocuk sayısını dikkate alarak çoğunlukla deneyimli öğretmenler tarafından temsil edilmiştir. 

Ankete katılanların tamamı uygun şekilde eğitilmiş ve hazırlanmıştır. Bu gerçekler kuşkusuz 

görüşlerinin güvenilirliğini ifade eder. 

Katılımcıların tümü, özel ihtiyaçları olan çocuklara eğitim verilmesi durumunda çok 

önemli ve yardımcı olabilecek yardımcı öğretmenden destek olduğunu gösteremez. Türkiye 

ve Slovenya’dan öğretmenler kuşkusuz öğretimin gerçekleştiği tatmin edici koşullardan gurur 

duyabilirler. Güçlü bir nokta, evde öğretilen çocukların bireysel müfredatının önceden 

hazırlandığı gerçeği gibi görünüyor. Birlikte, varlığının ve uygulanmasının gerekliliği 

doğrulandı. Ancak, öğretmenler öğrencinin olanakları ve gerçek ihtiyaçlarına olan 

yeterliliğinden her zaman tatmin olmamıştır. Burada da, müfredat çerçevesinin uygulanması 

için gerekli olan uygun materyallerin mevcudiyeti ile ilgili problemlere dikkat çekilmelidir. 

Bu konu oldukça yaygın gibi görünüyor. 

Ayrı bir mesele, öğrencinin ailesi ile işbirliği yapmaktır. Sorunu biraz açıklamak - belirli 

bir düzenlilik görülebilir: olumlu şey, aile üyelerinin eğitime çok fazla müdahale etmemesi ve 

olumsuz olan şey katılmamalarıdır. Tabii ki, bazı aile üyelerinin eğitim sürecine aşırı 

müdahalesi, kısıtlayıcı kontrol şekilleri ve hatta öğretmen için karar verme konusunda görüş 

eksikliği yoktu. Ailenin çocuğun eğitimini destekleyen önlemlere uygun şekilde bakması 

dikkat çekicidir. 
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İncelenen öğretmenlerde en sık karşılaşılan zorluklardan bahsetmişken, öğrencinin 

gelişiminin ve işleyişinin özgüllüğünden kaynaklananları belirtmek gerekir. Her engelliliğin 

kendine özgü bir özelliği vardır; diğer şeylerin yanı sıra, öğrencinin eğitim olanaklarında, 

materyalin asimilasyon hızı ve şekli, bilimsel araçların kullanım olanakları ve sınırlamaları, 

öğretmen, aile üyeleri, destekçiler. Bu açıdan, çocuklara ve gençlere öğretmenin benzersizliği 

en belirgindir. 

Araştırma Grubu-Veli 

İhtiyaç analizi için velilere de anket uygulanmıştır. İtalya’da 24, Polonya’da 46, 

Slovenya’da 10 ve Türkiye’de 15 olmak üzere toplam 95 veli araştırmaya katılmıştır. 

Aileler tarafından ihtiyaç ve sorun alanları: Bilgisayar ve kurs materyal eksikliği; toplum 

ve akrabalardan yetersiz sosyal destek, çocuklarının sorunları ile nasıl ilgilenecekleri 

bilmemeleri, kendilerini yetersiz hissetmeleri. Ayrıca, bazı aileler ısrarla evde eğitimin 

çocuğuna sosyal katılım sağlamadığı ve bundan dolayı çocuklarının başka çocuklarla eğitim 

almalarını istediklerini belirtiler. 

Öncelikle ankete katılan velilerin aile yapısı açısından, anne ve babanın olma durumunun 

Türkiye’de daha öne çıktığı görülürken, büyükanne ve büyükbabanın olma durumunun 

Polonya ve Slovenya açısından dikkat çektiği görülmektedir. 

Anne eğitim seviyesi açısından Türkiye’nin oldukça olumsuz bir tabloya sahip olduğu 

görülmektedir.  Türkiye’de araştırmaya katılan annelerin %40’ı ilkokul mezunu, %6,7’si ise 

okuryazar değildir. Evde eğitim alan çocukların, arkadaşları ile iletişim kurma konusunda 

Türkiye ve Polonya en olumlu tabloya sahipken, İtalya ve Slovenya biraz daha olumsuz bir 

tabloya sahiptir. 

Çocuklarının yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ailelerin tamamı psikolojik desteğe 

ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, çocuklarının da psikolojik, sosyal ve akademik desteğe 

ihtiyaçları olduğunu belirtmişlerdir. Aileler çocuğunun engelline ilişkin sağlık kontrolüne en 

fazla ayda bir götürüyorlar. Kontrole götürme sıklığı genelde 6 ayda bir ya da senede bir 

kezdir. Psikolojik destek alma konusunda Türkiye ve özellikle Slovenya, bu konuda herhangi 

bir destek almazken, özellikle İtalya’daki destek alma durumunun yüksekliği dikkat 

çekmektedir. 

Ailelerin çok azı evde eğitime gelen öğretmenle ilgili sorun yaşadığını ve çoğu bu 

sorunun iletişimle ilgili olduğunu belirtmiş. Bazıları sorunun öğretmenin bu alanla ilgili bir 

branş öğretmeni olmadığından kaynaklandığını belirtilmiştir. Genellikle ailelerin başlıca 

şikâyeti çocuğun eğitime karşı isteksizliğidir. Tüm aileler evde eğitim hizmetinin başarılı bir 

şekilde devam ettiğini belirtmiş, karşılaşılan sorunların genelde malzeme yetersizliği ile ilgili 
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olduğunu belirtmişlerdir. Ailelerin çoğu öğretmen deneyim, bilgi ve becerisinin yeterli 

olduğunu, öğretmenin öğrenci veya veli ile iletişim sorunu yaşadığını belirtmiş.  

Evde eğitim konusunda yasal hakların bilincinde olma durumu açısından İtalya’nın 

(%87,5) diğer ülkelere göre oldukça olumsuz bir tabloya sahip olduğu görülmektedir. Bu 

konunun İtalya açısından acil müdahale alanı olduğu söylenebilir. 

Aşağıdaki uygulama sonuçları yukarıda belirtilen hususlardan çıkarılabilir: 

 Yürütülen araştırma başlangıçtır, ancak aynı zamanda araştırmayı daha geniş bir 

şekilde sürdürmek için bir teşviktir, 

 Ortak ülkelerde evde eğitim almaya hazırlananların eğitimi genellikle iyidir; ancak, 

çocukları ve gençleri eğitme sürecinde daha fazla kişisel desteğe dikkat edilmelidir, 

 Engelli çocukların ve gençlerin sıklıkla değişen ihtiyaç ve yeteneklerinin özelliklerini 

göz önünde bulundurarak evde eğitim programlarının doğrulanması ve 

değerlendirilmesi için uygun mekanizmaların getirilmesi veya geliştirilmesi, 

 Özellikle eğitim hedefleri, çocukların ve gençlerin gelişimsel ve işlevsel yetenekleri, 

okul ve aile evi arasında daha iyi iletişim anlayışında öğretmenler ve veliler arasında 

işbirliği araç ve yöntemlerinin geliştirilmesi, 

 Farklı engelli çocukların özelliklerini anlamak için öğretmenlere destek yöntemleri 

geliştirmek ve genişletmek (hem öğretmenlerin kendilerinin eğitim aşaması hem de 

evde öğretimde çalıştıkları süre açısından) 

 Öğretim yollarının ve yöntemlerinin sürekli olarak değiştirilmesi, özellikle öğrencinin 

aktivasyonunun vurgulanması ve motivasyonlarının öğrenilmesi için teşvik edilmesi. 
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3. EĞİTİM MODÜLLERİ VE UYGULAMA 

3.1. Eğitim Modüllerinin Amaçları 

Tüm modüller ortak ülkelerin dillerine çevrilmiş ve www.seshome.net web sitesine genel 

kullanım için yüklenmiştir. Bu kapsamda yapılacak olan eğitimler, proje ortakları tarafından 

modüllerin uygulanması şeklinde gerçekleştirilmiştir. Tüm ortaklar eğitim modüllerini kendi 

dillerinde sunmuşlardır. 

SESHOME projesinin fikri çıktılarından olan eğitim modülleri, engelli çocukların ve 

ebeveynlerinin ve eğitimcilerinin eğitim ihtiyaçlarına odaklanmıştır. Bu modüller, anket 

raporlarında önerilen sonuçlar ve öneriler ile yerel ve ulusal eğitim yetkilileri tarafından 

belirlenen derslerin müfredatı ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Eğitim modülleri, evde eğitim gören öğrenciler ile normal eğitimdeki diğer öğrenciler 

arasındaki farkı ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Modüller, modern öğretim teknikleri ve 

yaklaşımları dikkate alınarak tasarlanmıştır.  

Seshome.net eğitim portalı ana sayfası 

SESHOME projesi kapsamında hazırlanan eğitim modülleri online olarak 

www.seshome.net web portalı üzerinden proje ortağı 4 ülkede uygulandı.  
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 Türkiye’deki uygulama, Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi, Dost Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

tarafından koordine edilmiştir. 

 İtalya’daki uygulama Europole tarafından yapıldı. 

 Slovenya’daki uygulama Maribor Üniversitesi tarafından yapıldı. 

 Polonya’daki uygulama ise, Lüblin Üniversitesi tarafından yapılmıştır. 

Sonuç olarak proje kapsamında Türkiye’de 35, İtalya’da 21, Polonya’da 21 ve 

Slovenya’da 12 olmak üzere toplam 89 katılımcı online uygulamalar ile eğitim almışlardır. 

 

 

  

Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi,  
Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Altındağ 
Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ankara/ TURKEY 

Europole, ITALY 

Maribor Üniversitesi, 
SLOVENIA 

Lublin Üniversitesi, 
POLAND 
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3.2. Eğitim Modüllerin İçeriği 

3.2.1. İletişim Modülü 

 E-Adım-1: Neden İletişim Kuruyoruz ve Ne Tür Mesajlar Gönderiyoruz? 

 E-Adım-2: Çocuğunuz Nasıl İletişim Kuruyor? 

 E-Adım-3: İletişimde Müdahaleler. 

 E-Adım-4: İletişim Fırsatları. 

 E-Adım-5: Uyarıcı İletişim Ortamı Oluşturma 

 

 

Modül-1 İletişim Modülü Giriş Sayfası 

3.2.2. Toplumsal Yaşam Becerileri Modülü 

 Modül-1: Günlük Yaşam Becerileri Modülü 

 Modül-2: Yolculuk Yapma 

 Modül-3: Meslekleri Tanıma 

 Modül-4: Bilinçli Tüketicilik 

 Modül-5: Alışveriş Yapmak 
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Modül-2 Toplumsal Yaşam Becerileri Modülü Giriş Sayfası 
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4. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ  

4.1. Kullanılan Metodoloji ve Veri Toplama Araçları  

Bu bölümde, çalışmanın genel tasarımı, konusu, veri toplama aracı, veri toplama süreci, 

veri analizi prosedürü ve çalışmanın sınırları açıklanmış ve tartışılmıştır.  

Eğitim-öğretimin tüm boyutlarının günden güne değişim geçirdiği, zamanla dönüşüme 

uğradığı teknoloji ile şekillendirildiği görülmektedir. Bu değişim ve dönüşümler, bilimsel 

zemine oturtulmuş planlamalar dâhilinde yapılandırıldığında sağlıklı ve verimli sonuçlar 

doğurabilir. Benimsenen eğitim felsefesi, bireyin ve toplumun ihtiyaçları vb. birçok değişken, 

eğitim-öğretimi doğrudan etkilemektedir. Eğitim-öğretim hakkında yapılan değişiklik ve 

yenilikler, bilimsellik, işlevsellik, uygulanabilirlik, ihtiyaca dönüklük, bütünsellik gibi ilkeler 

göz önüne alınarak yapılmalıdır. Eğitim programlarının ve öğretim tasarımlarının yaşama 

yakın olmasının ve bireyi odağa almasının, hem teoride hem de uygulamada başarıyı 

sağlayabileceği düşünülmektedir. Geleceğin eğitimi de bu ilkeler düşünülerek, birey ve yaşam 

temelli uygulamalarla oluşturulmalı ve yenilenmelidir. 

Eğitim programları, öğrenenlerin öğrenme deneyimlerine yön vermek, ihtiyaç duyulan 

bilgi, değer ve becerileri kazanmaları ve bütüncül bir biçimde gelişimlerini sağlamak için 

öğrenenlere rehberlik etmek amaçlarıyla geliştirilir ve uygulanır. Öğretim de bu uygulamanın 

planlanmış şeklidir. Öğretim, bireylerin farklı özellikleri, ihtiyaçları ve kazanması gereken 

nitelikleri dikkate alınarak planlanır ve gerçekleştirilir. Bireysel farklılıklara hitap eden bir 

öğretim sürecinin günümüzde ve gelecekte de geçerliliğini koruması söz konusudur. Bu 

anlamda, hangi çağda olursa olsun, bireyi merkeze alan ve bireylerin yaşamlarında 

kullanabilecekleri deneyimler sunan eğitim-öğretim süreçlerinin tercih edilmesi, eğitim-

öğretimi daha verimli, işlevsel ve etkili kılmaktadır. Belirlenen eğitim amaçları çerçevesinde 

bireye kazandırılacak öğrenme tecrübelerinin bütünü olan eğitim programlarının doğru bir 

şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi için etkili bir program geliştirme sürecine ihtiyaç vardır. 

Program geliştirme, eğitim programının amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve 

değerlendirme öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür (Demirel, 2011). Eğitim 

programları nasıl uygulanır ne tür yöntemler kullanılırsa kullanılsan süreç aynı biçimde işler 

hedefler; hedef, hedef-davranış, öğrenme çıktısı veya kazanım olarak ifade edilebilmektedir. 

Öğrenme-öğretme süreci, süreç ve uygulama boyutunu oluşturmaktadır. Öğrencilere 

istenen davranışların kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi bu 

aşamada ele alınmaktadır. Değerlendirmede, sonuçlarından etkilenebileceklerine inanan 

taraflar da vardır. Bunlar, programın çıkar grupları öğrenciler, öğretmenler aileler, politika 

belirleyiciler olarak kabul edilebilir. Programın hizmet verdiği gruplardan, programın yararı 

konusundaki sorulara ne ölçüde ve nasıl yanıt aldığına dayanır. Önemli olan programın değeri 

ve yararı hakkındaki fikirlerdir. Değerlendirmenin amacı, önemli görülen ölçütlere dayalı 
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olarak, programın değerine ilişkin yargıları desteklemektedir. Değerlendirme, işlem ve etki 

arasındaki rastlantısal ilişkilerin ötesinde önemli ve anlamlı konuları hedefler. 

Değerlendirmeler, söz konusu programa ilişkin kesin kararları ele almak için planlanır. 

Sonuçları, diğer ortamlara genelleştirme çabaları, değerlendirmenin, programın uygulandığı 

belli bir ortamla ilişkisini içerir 

SESHOME IT uygulaması kapsamında analizinin amacı, modüllerin ve geçerli içeriklere 

sahip olduğunu araştırmaktır. Elde edilen analizler sonucu IT eğitim modüllerini öğrencilerin 

ihtiyaçlar doğrultusunda gelişimlerini destekleyecek içerikler hazırlamaktır.  

Bunu yapmak için, IT modüllerin hazırlanmasından önce ihtiyaç analizi, IT modüllerinin 

uygulamasından sonra proje paydaşları “likert tipi” derecelendirme ölçeği uygulanmıştır. 

Böylelikle nitel ve nicel bir yaklaşım birlikte kullanılmıştır. 

Araştırmanın konuları, evde eğitim programında olan öğrencilerin öğretmenleri 

yöneticileri ve ayrıca Ankara Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nden paydaşlar (temsilciler) 

olmuştur. 

4.2. Değerlendirme Amacına Yönelik Metodolojik Yaklaşım ve Tasarım  

Geçerlik, veri toplama aracının geçerliği, ölçülmesi isteneni ne derecede ölçtüğüdür. 

Ölçüme dayanak olan önceden kabul edilen olası neden-sonuç ilişkilerin belirlenmesi ile 

ilgilidir. Kapsam geçerliği, ölçümün bir programın amaçlarını ne kadar iyi kapsadığına işaret 

eder. Modüllerin uygulamada program etkililiği için geliştirilen likert tipi ölçeğin çalışmanın 

kapsamı, hedefler, amaçlar dikkate alınarak uzman görüşleri ile gerçekleştirilmiştir. Ölçme 

aracının uygunluğu değerlendirilecek programla ne kadar ilgili olduğunu kültürel duyarlılıkla 

ilgilidir hazırlanan modül içeriklerinden yararlanılmıştır. Ölçme aracının uygulanma zamanı 

ve koşulları, çalışma gereksinimlerini karşılayacak şekilde, verilerin niteliği olumsuz yönde 

etkilememsi için modüllerin uygulamasının sonunda yapılmıştır.  

Katılımcılara, tüm verilerin gizli olarak ele alınacağı ve yalnızca araştırmacıların 

toplanan verilere erişeceği bildirilmiştir. Evde eğitim programında olan öğrencinin 

yöneticileri ve öğretmenleri ve paydaşlarına ölçek uygulanmıştır. 

Ölçek bütün paydaşlar kendi dillerine çevrilmiş herkesin ana dilinde uygulanmıştır. IT 

modüllerinin değerlendirmesi online yapılmıştır. Ölçeğin uygulanmasında gizliliği sağlayan 

gizlilik ayarları uygulanmıştır. Ölçeğin doldurulması yaklaşık 10-15 dakika içinde 

uygulanabilir özelikte hazırlanmıştır. Veri toplanması 2021 yılı Mayıs-Haziran ayları arasında 

toplanmıştır. Analizleri raporlaştırma Temmuz-Ağustos 2021 tarihleri arasında sonuçların 

analizi tamamlanmıştır.  
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4.3. Verilerin Toplanması ve Veri Toplanma Aracı 

Değerlendirme çalışmaları; veri toplama araçları ve teknikleri ile bir dizi işlemlere 

dayanır. Nitel ve nicel teknikler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Evde eğitim gören 

öğrencilerin öğretmenlerinden veri toplamak için bir IT modüllerinin “Öğrenme Materyali IT 

Tasarım Öğrenme Materyali İçerik IT Öğrenme Modüllerinin Etkililiği” içerik, eğitim 

durumu, görsellerin uygunluğu, işlerlik, uzman görüşleri ve uygulayıcıların uygulamada ki 

geri bildirimleri dikkate alınarak “likert tipi” derecelendirilmiş 9 adet ifade ve 2 adet açık uçlu 

sorudan oluşan ölçek hazırlanmıştır. Böylelikle elde edilen veriler analiz edilmek üzeri 

toplanmıştır.   

Verileri analiz etmek için betimsel istatistikler kullanılmıştır. 

4.4. IT Modüllerinin Değerlendirilmesi ve Sonuçlar  

Bu bölümde, veri çözümlemesinden elde edilen bulgular modüllerin değerlendirilmesini 

içeren ölçeğin “Öğrenme Materyali Tasarımı, Öğrenme Materyali İçerik ve Öğrenme 

Materyali Etkililiği” bölümleri kapsamında ele alınmış ve yorumlanmıştır. Değerlendirmede, 

yaygın olarak kullanılan 3 seçenekli değerlendirme anketi kullanılmıştır. Anketler, partner 

ülkelerin kendi dillerine çevrilmiştir. Cevaplar, “Katılmıyorum- Kısmen Katılıyorum- 

Katılıyorum” seçenekleri ile toplanmıştır. Geri bildirimler toplandıktan sonra bir Excel 

tablosunda özetlenmiş ve daha sonra grafikleri oluşturulmuştur. Aşağıda, proje ortak 

ülkelerindeki uygulamalardan elde edilen bulgular her bir bölüm ve her bir madde dikkate 

alınarak sırasıyla verilmiştir.  

4.5. TÜRKİYE UYGULAMASI  

Hazırlanan modüllerin hedef kitle tarafından uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla, 

Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesi ve Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş 

birliğinde, Altındağ ilçesindeki tüm okullara bir resmi yazı ile duyuru yapılmıştır. Bu yazıda, 

evde eğitim hizmeti alan öğrencilerin öğretmenlerine, modüllerin öğrencilere uygulanması ve 

değerlendirme anketlerin doldurulması istenmiştir. Öğretmenlerin seshome.net adresindeki 

eğitim modüllerinin öğrencilerine ve ebeveynlerine tanıtılması istenmiştir. Diğer uygulama 

ortağı Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ise kendi merkezindeki öğrencilerin 

ebeveynlerine eğitim portalının tanıtımını yapmıştır. Evde eğitim alan öğrencilerinin 

ebeveynleri aracılığıyla eğitim modülleri uygulanmış ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu 

yöntemlerle 35 ebeveyn, öğrenci ve öğretmenin değerlendirmesi online hazırlanan anket 

aracılığıyla toplanmış ve sınıflandırılmıştır. 
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4.5.1 Sonuçlar 

 

4.5.2 Çıkarımlar 

Değerlendirme anketlerine verilen cevaplar incelendiğinde, “Modülün tasarımı konu 

içeriğine ve etkileşimli öğelerin kullanımı ve erişilebilirliğini kolay bulanların” ortalaması 

%85 oranındadır. Modül içeriklerine ilişkin sorulara verilen cevaplar incelendiğinde en 

yüksek oranın %94 ile “Evde eğitim konularında öğretmenlerin ve ailelerin becerilerini 

geliştirdi.” Maddesi olduğu görülmektedir. “Modül içerikleri gerçek yaşama uyarlanabilir” 

seçeneğini seçenlerin oranı ise %91’dir. “Evde eğitim modül içerikleri 6-10 yaş arası özel 

gereksinimli öğrencilerin sosyal entegrasyonu geliştirdi” seçeneği ile “Evde eğitim modülleri 

öğrenme sürecinde aileleri destekleyiciydi” seçenekleri %83 oranında değerlendirilmiştir. 

Katılımcıların açık uçlu sorulara verdiği cevaplar ise aşağıdaki gibidir: 

 “Bu modülleri tekrar sayılarını artırarak öğrenme sürecini hızlandırabiliriz 

 Bu süreçte engeli bireylerin hayatını kolaylaştırmak güzel 

 Evde eğitim zorunda olan bu öğrenciler özenle hazırlanmış kendi seviyelerine uygun 

modüller olması 
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 Şu anki içerikleri açısından da evde eğitim gören /özel gereksinimli öğrenciler için iyi bir 

başlangıç olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerin içerisinde bulunduğu ortamlara göre 

uygulanabilirliği öğretmenlere göre değiştirilebilir ya da öğretmenlerin kendi geliştirdikleri 

uygulamalarla zenginleştirilebilir. Bu konuda yetkin kişiler tarafından yapılacak 

seminerlerin sınıfında özel gereksinimli öğrencisi olan öğretmenler açısından yararlı 

olacağını düşünüyorum. 

 Bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. Teşekkürler... 

 Öğretmenlerin ve ailelerin becerilerini geliştirdi. 

 Modülleri interaktif desenlenebilir. 

 Modülleri sosyal yaşama hazırlık temel becerilerle örüntülenmiş olması. 

 Onlarla konular hakkında konuşmalı, yararları anlatılmalı, (varsa) istekleri 

karşılanmalıdır.” 

Türkiye uygulamasına genel olarak bakıldığında öğrenciler/öğretmenler/aileler tarafından 

olumlu bulunduğu sonucuna varılabilir. Bu nedenle, bu etkinliğin tüm katılımcılarda büyük 

ilgi uyandırdığı ve bu aktivitenin olumlu olduğunu düşünüyoruz. 

 

4.6. POLONYA UYGULAMASI  

Polonya uygulaması proje ortağımız University of Economics And Innovation in Lublin 

tarafından yapılmıştır. Anket, koordinatör ortak tarafından diğer ortakların desteğiyle 

hazırlandı, tüm anketler ulusal dillere çevrildi ve e-öğrenme platformuna yüklendi. Platform, 

koordinatör tarafından hazırlanmış ve ortaklar tarafından ulusal dillere çevrilmiştir. 

Polonyalı katılımcılara 22.05.2021 ve sonrasında düzenlenen çalıştayların yanı sıra 

17.06.2021'deki final konferansı ve final çalıştayları sırasında eğitim modülleri sunulmuştur. 

Katılımcılar çevrimiçi platforma giriş yapma ve çevrimiçi materyalleri (eğitim modülleri) 

kontrol etme fırsatına sahip olmuşlardır. Modüller kontrol edildikten sonra katılımcılardan 

anketi doldurmuşlardır. 
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4.6.1 Sonuçlar 

 

4.6.2 Çıkarımlar 

Değerlendirme anketlerine verilen cevaplar incelendiğinde, bütün katılımcılar “Modül 

başlıklarındaki konulara erişimi” kolay bulmuşladır (%100). Modüllerin görselliğini ve 

etkileşimli öğeleri beğenenlerin oranı oldukça yüksektir (%95).  Modül içeriklerine ilişkin 

sorulara verilen cevaplar incelendiğinde katılımcılar %95 oranında “Modül içeriklerinin 

gerçek yaşama uyarlanabilir olduğunu belirtmişlerdir.  

Modül içeriklerinin 6-10 yaş grubu öğrencilerin sosyal entegrasyonlarını geliştirme 

konusunda ise katılımcılarının cevapları %80 oranına düşmektedir. Bunun evde eğitim gören 

öğrencilerin, sosyal hayattan uzak olmaları ile bağlantısı olduğu düşünülebilir. “Öğrenciler 

öğrenmeden haz aldı” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde 13 katılımcının olumlu görüş 

paylaştığı dikkat çekmektedir. Bu oran %62 ile değerlendirme anketinin en düşük oranı olarak 

göze çarpmaktadır. Bu durumun da öğrencilerin sağlık durumları göz önüne alındığında 

normal olduğu söylenebilir. Katılımcıların açık uçlu sorulara verdikleri yanıtılar 

incelendiğinde, genel olarak modülleri beğendiklerini belirtmişlerdir. 
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4.7. İTALYA UYGULAMASI  

İtalya’daki uygulama proje ortağımız Europole tarafından koordine edilmiştir. İtalya'da 

engelli öğrenciler için evde eğitim sadece kısa süreler için ve tıbbi nedenlerle kabul 

edilmektedir, genel olarak engelli öğrenciler normal sınıfların bir parçasıdır. Engelli 

öğrencilerin dahil edilmesi, yasa koyucu tarafından onlar için belirlenen temel eğitim 

hedefidir. Bu nedenle Europole, özel gereksinimli öğretmenleri de projenin uygulanmasına 

dahil etmiştir. 27/01/2021 tarihinde 62 kayıtlı katılımcı ile ve 17/07/2021 tarihinde 46 kayıtlı 

katılımcı ile online olarak gerçekleştirilen 2 eğitim ile öğretmenler platformla tanıştırıldı. 

Eğitimin ardından 59 öğretmen platforma abone oldu. Modülleri öğrencileriyle test 

etmeye davet edildiler, ancak COVID-19 krizi sırasında mevcut okul askıya alındı ve evde 

eğitim hizmetleri de askıya alındı. Katılımcı öğretmenlerin çoğunluğu, 2 ana nedenden dolayı 

öğrencileri ile platformu pratik olarak test edemedi: okul derslerinin mevcudiyetinde askıya 

alınması ve modüllerin öğrencilerin akademik ihtiyaçlarına bağlı olmaması. Katılımcı 

öğretmenlerden 21'i platformu teorik bir bakış açısıyla değerlendirmiş, potansiyelini ve 

yapısını analiz etmiştir. 

4.7.1 Sonuçlar 
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4.7.2 Çıkarımlar 

Platform ve grafik yapısı büyük beğeni topladı. Web sitesi açık ve güzel bir şekilde 

sunuldu. Öğretmenler tarafından belirlenen temel sorun, eğitim modüllerinin genç bir 

öğrencinin erişmesi gereken özerkliklerle ender bağlantısı olmuştur. Eğitim modülleri 

ağırlıklı olarak yetişkinler için fatura ödemek veya restorana gitmek gibi sosyal becerilere 

odaklanırken, ilgili öğretmenler farklı ihtiyaçları olan genç öğrencilerle çalışır. Platformun 

işlevsel yapısını göz önünde bulunduran bazı öğretmenler, akademik gereksinimlere veya 

okul müfredatına bağlı modüllere olan ihtiyacı ifade etmişlerdir. İletişim ile ilgili modül 

sadece velilere değil öğretmenlere de faydalı olduğu için takdir edilmiştir. 

Katılımcıların açık uçlu sorulara verdiği cevaplar ise aşağıdaki gibidir: 

 Özel ihtiyaçları olan öğrenciler için evde eğitim veya öğretim için size nasıl destek olabilir 

veya yeni modüller oluşturabiliriz? 

 Modüller açıkça benim izlediklerimden daha yaşlı ve bağımsız yaşayabilen öğrencilere 

yöneliktir. Sosyal beceriler de farklıdır ve çocukların başkalarıyla ilişki kurmayı 

öğrenmeleri gerekir. Veliler için değil onlar için bir iletişim modülüne ihtiyacımız var. 

 En küçük öğrenciler veya hastanedekiler için yaşa uygun modüllere ihtiyaç vardır. Okul 

müfredatı ve temel dersler ile korelasyon gereklidir. 

 Modüller ağır engelli öğrenciler için uygun değildir, gözden geçirilmeli ve farklı 

yeteneklere göre uyarlanmalıdır. 

 Modüller duyusal engelli ve davranışsal sorunları olan öğrenciler için uygun değildir (karşı 

gelme bozukluğu) 

 Alternatif ve artırıcı iletişimin öğrenilmesini kolaylaştıracak modüller çok faydalı olacaktır. 

 Modüllerin yapısı ilginçtir ancak küçük çocuklar için uygun değildir. 

 Diğer sosyal durumlarda, özellikle okul durumlarında davranış modülleri çok faydalı 

olabilir. 

 Daha fazla müfredata veya engelliliğe özel modüllere ihtiyaç vardır. 

 Materyaller belirtilen yaş grubu için kullanışsızdır çünkü yetişkin problemlerine işaret 

etmektedir. 

 Eğitim modülleri olası gerçek yaşam deneyimlerine dayanmalıdır. 

 BES için eğitim modülleri gelişim potansiyeline dayalı olmalıdır. 

 Benim düşünceme göre, oluşturulan araç geliştirilmeye açık. Kullanılan kelime 

dağarcığının çok teknik ve spesifik olduğunu fark ettim. Engelli çocuklu/genç ailelere 

yönelik bir araç olduğu için, belki de çok basit cümlelerin resimler eşliğinde kullanıldığı bir 

araç geliştirmek (AAC- Artırıcı ve Alternatif İletişim örneğinde olduğu gibi) daha iyi 

olabilir. Bunlar gibi modüllerin nihai amacı, engelli insanlara en eksiksiz özerkliğe doğru 

eşlik etmektir. Bence bu hedefe ulaşılacaksa modüller yetmez; Bu yolu kullananların gerçek 

hayatta somut eylemleri gerçekleştirmede maddi olarak yönlendirildiği bir yol sağlamak 
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gereklidir (yukarıda kullanılan aracın kapsadığı konulara atıfta bulunarak). Özellikle, bir 

grupta bu tür bir deneyime sahip olmak önemlidir. Referans olarak akranlarınız varsa, 

öğrencilerin kendi akranları ve öğretmenler/öğretmenlerle birlikte sinemaya gitmek veya 

bir restorana gitmek gibi eylemleri gerçekleştirecekleri etkinlikler planlamanız önerilir. 

Davranışsal bir model, teorik bir temeli güçlendirir ve onu gerçek hayatta gerçekten 

kullanılabilir hale getirir. Bu şekilde öğrenme, fiziksel ve ilişkisel olduğu kadar bilişsel 

katılım yoluyla da sabitlenir. Aynı modüllerin filme alındığı ve kişinin kendi başına belirli 

eylemleri yapması gerektiğinde (toplu taşımada seyahat etmek, sinemaya gitmek, bir ürün 

satın almak) rehberlik etmek için kullanıldığı bir cep telefonu uygulaması da 

geliştirilebilir). 

 

4.8. SLOVENYA UYGULAMASI  

Slovenya’daki uygulama proje ortağımız Maribor Üniversitesi tarafından organize edildi. 

Slovenya'daki eğitim modüllerinin uygulama süreci hibrit bir şekilde gerçekleştirildi. 

Eğitimin amaçlarını ve tüm sürecini anlatan tanıtım materyalleri potansiyel kullanıcıların 

adreslerine gönderildi. Buna ek olarak, çoğu bizim öğrencilerimiz olan bazı öğretmenlerle 

kişisel olarak iletişime geçtik. 15 katılımcıdan oluşan bir hedef grup seçtik ve tüm eğitim 12 

katılımcı tarafından tamamlandı. Direkt eğitimlere paralel olarak bir dizi tanıtım ve 

yaygınlaştırma çalışması da gerçekleştirdik ve bu çalışmalar final toplantısına yansıdı. 

Projenin, geliştirilen malzemeleri kısmen veya tamamen çalışmalarında kullanmalarını 

sağlayan daha fazla sayıda paydaşa ulaştığını gördük. 

Proje kapsamında geliştirilen metodolojinin yönergelerini kullanıldı. Katılımcılarla 

doğrudan temas kuruldu ve anketleri doldurmalarına yardımcı olundu. Ayrıca rehber eşliğinde 

görüşme şeklinde nitel bir anket yapılmıştır. 
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4.8.1 Sonuçlar 

 

4.8.2 Çıkarımlar 

Yukarıdaki sonuçlardan da anlaşılacağı gibi tüm katılımcılar eğitim modüllerinde çok 

memnun kaldılar. Sadece bir ifade hakkında biraz şüpheciydiler, yani: "Modül içerikleri 

gerçek hayata uyarlanabilir", sorusuna katılımcıların %25’i olumsuz görüş bildirmişlerdir ki 

bunun nedeni olarak da ebeveynlerin gelecekte ne olacağını tahmin edilemeyeceğini anlamına 

gelmektedir. Yan, çocukların gelecekte maruz kalacakları gerçek yaşam durumları hakkında 

öngörüde bulunamamışlardır. Genel olarak, diğer tüm sorularla ilgili olarak son derece 

olumlu geri bildirimler alınmıştır. 

Hedef kitlenin nispeten küçük yaşta olduğu göz önünde bulundurarak, sonuçları 

gösterilen nicel araştırmaya ek olarak, kullanıcı memnuniyeti, eğitim başarısının 

değerlendirilmesi ve kazanılan bilgi ve becerilerin yararlılığının değerlendirilmesi konusunda 

rehber eşliğinde görüşmeler gerçekleştirildi. Tüm katılımcılar eğitimin içeriğinden ve 

gerçekleştirilme şeklinden oldukça memnun kaldığını belirtti. İçeriğin son derece yararlı 

olduğuna ve işlerinde ve günlük yaşamlarında kendilerine hizmet etmeye devam edeceğine 

inandıklarını açıkladılar. 
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5.1. ÖNERİLER 

Evde Eğitim, sağlık sorunları nedeniyle normal eğitim kurumlarından yararlanamayan ve 

gidemeyen okul-öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler içindir. Sağlık raporu ile bu 

durumunu belgeleyen öğrenciler için bu evde eğitime almaya dayalı bir eğitim hizmetidir. 

Öğrenci için uygulanan “Evde eğitim” modeli ya da yaklaşımı çocuğun olması gereken 

mevcut eğitim ya da geleneksel eğitim sınırları dışında olup tamamen çocuğun kendi ilgi alanı 

ve yeteneğine göre belirlenip ve düzenlenir. Ailelere devlet ya da özel okulların uyguladıkları 

eğitimin dışında çocuklarına farklı eğitim verebilmeleri için fırsat ve imkân sağlar. 

1- Evde eğitim konusunda en çok belirtilen sorunlardan biri alan/branş öğretmen 

sayısının az olmasıdır. Öğrencinin okul başarısını arttırmak konusunda alan/branş 

öğretmen sayısının az olması bir engel olarak algılanmaktadır. Evde eğitim 

kapsamında çalışacak öğretmenlerinin bu alanda çalışan branş öğretmeni olmaları 

sağlanması, 

2- Uygulamaları yapılan IT modülleri başlangıç niteliğindedir, eğitim içerikleri ve eğitim 

durmaları zenginleştirilerek program içerikleri zenginleştirilmesi, 

3- Proje paydaşı ülkelerin ihtiyaç analizleri dikkate alındığında evde eğitim eğitimi 

genellikle iyi yapılandırıldığı söylenebilir. Ancak eğitim alan öğrencilerin gelişim 

dönemleri dikkate alındığında kişisel destek içerikleri ve uygulamaları artırılmalıdır.   

4- Eğitim program içeriklerinin doğrulanması ve değerlendirilmesi için özel gereksinimli 

çocukların sıklıkla değişen ihtiyaçları ve ilgi alanları dikkate alarak iyileştirilme 

çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, 

5- Eğitim program içeriklerinin özel gereksinimli çocukların gelişimsel ve işlevsel 

durumlarının anlaşılması için, öğretmenler ve ebeveynler arasında, işteş ve etkili 

iletişim yöntemleri geliştirilmesi, 

6- Özel gereksinimli farklı olan çocukların özelliklerini anlamak için öğretmenler için 

destek yöntemleri geliştirmek ve genişletilmesi,  

7- Özel gereksinimli çocuklar ve aileler için öğrenme motivasyonu artıracak beceri 

odaklı yaparak öğrenme aktivasyonunu vurgulayarak ve öğrenme motivasyonunu 

teşvik edilmesi,  

8- Evde eğitim alan çocuğun ve ailesinin daha fazla sosyal desteğe ihtiyacı vardır. Veliler 

kendileri gibi aynı durumu yaşayan diğer evde eğitim alan öğrenci ve aileleri ile daha 

fazla etkinlik düzenlenmesini ve bu etkinlikler düzenlenmesi,  

9- Evde eğitim gören çocuklarının sorunlarına uzman pedagog ve terapist desteği 

sağlanması,   
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10- Dijital öğrenme araçlarında öğrencilerin öğrenme hızlarına göre raporlar hazırlanması 

bu rapor sonuçlarına göre eğitim durmalarının yeniden düzenlenmesi,  

11- Program içeriklerinin duygusal engelli olan öğrenciler için çeşitlendirilmesi, 

12- Daha fazla müfredata veya engelliliğe özel modüllere ihtiyaç olduğunu ortaya 

koymuştur. 

 

5.2 SONUÇ VE TARTIŞMA 

Odak grup çalışması sonuçlarına göre, alanda çalışan yetkililer ve öğretmenlerin belirtiği 

sorunlar: Hastalık veya engel durumu hakkında yetersiz bilgiye sahip olmak, kanun eksikliği 

(kanunda ayrıntı eksikliği ve belirsizlik), ek kurs kontenjanı konusunda öğretmen alımında 

zorluk, öğretmen eğitiminin düşük nitelikte olması (öğretmenin istekli olup olmaması, 

tecrübesi), ek-ücretle ilgili sorunlar. Öğretmen tarafından Özel Eğitim ve Bireysel Eğitim 

Programı konusunda bilgi sahibi olmaması, aynı zamanda hem özel eğitimde hem evde 

eğitimde zorluk getiriyor. Evde eğitim için bazı evlerin uygun olmaması. Ulaşım sorunları, 

araç-gereç, malzeme eksikliği, öğretmenlerin psikolojik destek ihtiyacı, öğretmen sayısının 

yetersiz olması, evde eğitim alanında çalışan uzman sayısının yetersizliği, evde eğitime 

katılmak konusunda öğretmenlerin ilgi duymaması, ailenin ekonomik durumundan dolayı 

bilgisayar ve internet imkânının olmaması. Çocuğunun sosyal katılım sağlamadığı ve bundan 

dolayı çocuklarının başka çocuklarla eğitim almalarını istediklerini belirtiler. 

Buradan hareketle, “Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME” proje sonuçları Türkiye’de uygulanan Evde Eğitim 

uygulamalarının iyileştirilmesine, eksikliklerin giderilmesine ışık tutacağı ve destek 

sağlayacağı öngörülür. 

Çok yararlı ve kullanışlı eğitim materyalleri sağlamasının yanı sıra, “Supporting the 

Education of Students with Disabilities at Homeschooling-SESHOME” projesi bundan sonra 

evde eğitim alanında yapılacak yeni çalışmalara katkı ve ilham sağlayacaktır. Proje, Evde 

Eğitim ile ilgili Bilgi Teknoloji araçları ve kapsamlı metotlar içerdiğinden yenilikçi (ve 

dolayısıyla ilham verici) bir projedir. Proje mümkün olduğunca yaygınlaştırılmalı ve bu 

alanda çalışan ve karar alan yetkililer proje çıktılarından faydalanmalıdır. 
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6. EKLER 

6.1. Sosyal Yaşam Becerileri (Online Öğrenci Eğitimi) Modülü Ekran Görüntüleri 
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6.2. İletişim Becerileri (Ebeveyn ve Öğretmen Eğitimi) Modülü Ekran Görüntüleri 

 

 
 

 
 

  



33 
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6.3. Değerlendirme Anketi-Türkçe 

 

SAYIN VELİ VE ÖĞRETMENLER 

Avrupa Birliği projemiz olan “Supporting the Education of Students with Disabilities at 

Homeschooling-SESHOME” kapsamında, evde eğitim gören/özel gereksinimli öğrenciler 

için BİT tabanlı eğitim konuları hazırlanmış ve www.seshome.net adresinde yayınlanmıştır. 

Bu eğitimleri öğrencinizle birlikte tamamladıktan sonra aşağıdaki değerlendirme anketimizi 

doldurmanız istenmektedir. Siz ve değerli öğrencilerimize en yüksek yararı sağlamak için 

görüşleriniz bizim için önemlidir. 

İçtenlikle verdiğiniz cevaplarınız için teşekkürler. 

                                                        SESHOME Proje Ekibi, 2021 

 

Aşağıdaki ifadelerden Size uygun olanını işaretleyiniz. 

 

 

 

 

NO 
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ÖĞRENME MATERYALİ TASARIMI 

1 Modülün tasarımı konu içeriğine uygun olarak hazırlanmıştır.    

2 
Modüldeki görseller öğrenme amaçlarına uygundur 

 
   

3 Modül başlıklarındaki konulara erişim kolaydır.    

4 Modüllerdeki etkileşimli öğelerin kullanımı kolaydır.    

                              ÖĞRENME MATERYALİ İÇERİK 

6 İçerik öğrencilerin gelişim özelliklerine göre belirlenmiştir    

7 Modül içerikleri gerçek yaşama uyarlanabilir    

8 Kazandırılacak hedefler öğrenci ve toplumsal hayat temellidir.    

9 Öğrenciler öğrenmeden haz aldı    

10 Öğrencilerin akademik gelişimine olumlu katkı sundu    
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ÖĞRENME MATERYALİ ETKİLİLİĞİ 

11 
Evde eğitim konularında öğretmenlerin ve ailelerin 

becerilerini geliştirdi 
   

12 
Evde eğitim modülleri öğrenme sürecinde aileleri 

destekleyiciydi 
   

13 

Evde eğitim modül içerikleri 6-10 yaş arası özel gereksinimli 

öğrencilerin sosyal entegrasyonu geliştirdi 

 

   

Evde eğitim gören /özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan modülleri nasıl 

geliştirebiliriz veya sizi nasıl destekleyebiliriz? 

………………………………………………………………………....................................... 

 

 

 

 

 

Evde eğitim gören /özel gereksinimli öğrenciler için hazırlanan modüllerde sizi en çok 

etkileyen veya en çok ilgilendiren husus nedir? (lütfen nedenini açıklayın) 

………………………………………………………………………....................................... 
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6.4. Değerlendirme Anketi-İngilizce 

 

DEAR PARENTS AND TEACHERS 

Under our European Union project "Supporting the Education of Students with 

Disabilities at Homeschooling-SESHOME" ICT-based education material were prepared for 

homeschooling / special needs students, and posted at www.seshome.net adress. After 

completing these training with your student, you are asked to fill out our evaluation 

questionnaire below. Your views are important to us in order to provide the highest benefit to 

you and our valued students. 

Thank you for your sincere answers. 

 SESHOME Project Team, 2021 

 

Please mark the following expressions that are suitable for you. 

 

 

 

 

NO 
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LEARNING MATERIAL DESIGN 

1 
The design of the module has been prepared in accordance with 

the subject content. 
   

2 
The visuals in the module are suitable for learning purposes. 

 
   

3 The topics in the module titles are easy to access.    

4 The interactive elements in the modules are easy to use.    

LEARNING MATERIAL CONTENT 

6 
The content is determined according to the developmental 

characteristics of the students. 
   

7 Module contents can be adapted to real life    

8 The goals to be achieved are student and social life based.    

9 Students enjoyed learning    

10 
It made a positive contribution to the academic development of 

students 
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LEARNING MATERIAL EFFECTIVENESS 

11 
Improved the skills of teachers and families in homeschooling 

issues 
   

12 
Home education modules were supportive for the families in the 

learning process 
   

13 
Home education module contents improved the social integration 

of students with special needs between the ages of 6-10. 
   

How can we develop or support you in modules for homeschooling / special needs 

students? 

………………………………………………………………………......................................... 

 

 

 

What is the most affecting or most relevant issue for you in the modules prepared for 

homeschooling / students with special needs? Please describe a reason. 

………………………………………………………………………......................................... 
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