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Bize bir şeyler öğrenme ayrıcalığı sunan, henüz tanışmadığımız her eğitimci ve 
terapist, sizler çocuklarımızın gözünde süper kahramanlarsınız. Bu ünvanı sizin kadar 

hak eden başkaları var mı bilmiyoruz. Bu kitap, size adanmıştır. 
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Çocuklar İçin Okulda Temel Özdenetim Yolları

Merhaba, Hoş Geldiniz! 

Merhaba! Kusursuz ve Kontrollü Programı’na hoş geldiniz! Bu, okul ortamında ça-
lışan Lauren adını ortaklaşa taşıyan iki terapistin hikâyesi. Bu iki terapist, çalıştıkla-
rı ilkokulda tanıştılar. Birçok ortak noktaları vardı ve hemen arkadaş oldular. Birlikte 
kahve içerken, isimleri ve kafeine duydukları sevgilerinin yanı sıra birçok ortak nokta 
paylaştıklarını fark ettiler. Ayrıca öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarıyla ilgili genelde aynı 
uygulamaları yaptıklarını, bu konuda aynı inançları taşıdıklarını ve öğrencilere sınıf 
ve okul ortamında fayda sağlayabilecekleri bir program oluşturma konusunda etkili 
olabileceklerini birbirleriyle paylaştılar. Elinizdeki kitap, sayısız uykusuz gece ve beyin 
fırtınası seansının bir sonucudur! Nasıl ki biz bu programı sevgiden yarattıysak sizin de 
öğrencilerinize rehberlik etmek için bu programı kullanabileceğinizi umuyoruz.

Ben ergoterapist Lauren! Oğlumu doğurduğum günü son derece net hatırlıyorum. 
Güzel oğlum, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatmak zorunda olmayan tek çocu-
ğumdu ve 36 haftalık gebelik sonucu erken dünyaya gelişi bizi şaşırtsa da son derece 
sağlıklıydı, iki kilo dokuz yüz gram ağırlığındaydı. 

Geçirdiği hafif sarılıktan dolayı teni kavruktu, kafasını komple kaplayan sapsarı saç-
larıyla büyük bir zıtlık oluşturuyordu. “Kaliforniyalı sörfçülere benziyor!” Doktorum o 
günkü ziyaretinde böyle haykırmıştı. Odamın yanından geçen hemşireler, onun ne ka-
dar muhteşem olduğunu ve daha önce bu denli sarı saçlı bir çocuk görmediklerini söy-
leyerek göz süzüyorlardı. Özellikle kocam ve ailesinin çoğu sarışın olduğundan, böyle 
oluşu bana şaşırtıcı gelmiyordu. “Biraz fazla sarışın, o kadar canım!” diye düşündüm 
kendi kendime.

Altı hafta geçti. Bir ergoterapist olarak benimle göz teması kurmadığını ve sadece 
ufak tekrarlarla ileri geri bakmaya başladığını fark ettim. Endişem gittikçe arttı, sonun-
da onu güvenilir bir göz doktoruna (kendi çocuk doktoruma) götürdüm. 

Gözlerine fener tutup birkaç test daha yaptıktan sonra doktor bizi ofisine geri gö-
türdü. Altı haftalık oğlumu göğsümde tutarken bacaklarıma değen soğuk deri koltu-
ğun verdiği hissi hâlâ hatırlıyorum, doktorun o günkü sözleri de hâlâ kulaklarımda: 
“Oğlunuzda albinizm var.”
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Lauren Brukner

Gözyaşları yanaklarımdan aşağı süzüldü. Ben, “yasal olarak kör, nistagmus, erken 
müdahale, yardımcı cihazlara ihtiyaç duyacak” cümlelerini duyarken ve tıbbi gerçek-
lerle çepeçevre sarılırken bir yandan da oğluma sımsıkı sarıldım.

Sonraki birkaç gün hatıralarım biraz bulanık. İşimden bir süreliğine izin aldım. (O 
sıralar terapötik okul öncesi eğitimde çalışıyordum.) Ardından ilk iş, görüş sorunu ya-
şayan çocuklar için oyuncak ve terapi ürünleri satan mağazalardaki her ürünü satın 
alıp erken müdahale kuruluşunu aradım.

Sonraki birkaç ayı, yeni işe başladığımda onunla kalacak, onunla çalışacak ve onun 
ihtiyaçlarını giderecek bebek bakıcısına eğitim vererek geçirdim. 

Oğlum sekiz haftalıkken şu terapileri alıyordu: Görme tedavisi, fizik tedavi, konuş-
ma terapisi, ergoterapi ve özel eğitim. Onun için her şey en iyisi olsun diye dua ettim 
ama dürüst olmak gerekirse hep en kötüsünü bekledim.

Bunların üzerinden sekiz yıl geçti. Oğlum ikinci sınıfta, sınıf seviyesinin üstünde. 
Sınıfta eğimli tahta kullanıyor ve tahtayı göremediğinde kendini savunabiliyor. Her şeyi 
geçtim, kendinden emin bir çocuk olduğunu söylemek bana inanılmaz iyi hissettiriyor. 

Oğlum okula başladığından beri onun en büyük savunucusu oldum. Gerekli bir du-
rum olmadıkça (allayıp pulladığımız eğimli tahtasını kullanmak dışında), akranlarının 
arasında göze çarpmasını istemiyorum. Bu durum, o dönemki ihtiyaçlarına paralel ola-
rak sınıflarda loş ışıklandırmadan tutun da tüm öğrencilere yönelik özel görme aletleri 
kullanılmasına kadar değişkenlik gösteriyor. 

Bu fikir ve mesaj -farklı olanları evrensel tasarım desteğiyle sınıf bağlamına dahil 
etmek- kitaplarıma rehberlik etti ve şu anda öğrenmek üzere olduğunuz programın da 
temelini oluşturdu.

Oğlumun yanı sıra birlikte çalıştığım öğrencilere de öğrettiğim gibi bazı şeyleri di-
ğerlerinden biraz farklı şekilde yapmak zorunda olsanız bile, benzersizliğinize dair ken-
dinizi harika hissetmeniz önemlidir.

Evrensel tasarım seçeneği olmadığında (farklılaşma ve uzmanlaşma gerektiğinde) 
farklılıkları kucaklamak ile çocukların akranlarıyla yaptıkları faaliyetlerde ve görevler-
de kendilerine güven duymalarını sağlamak arasındaki farkları dengelemek gerektiği-
ne inanıyorum.

Umarız bu programı kendi uygulamanız için de değerli bir kaynak olarak görürsü-
nüz. Çünkü biz yazarken çok keyif aldık.



11

Çocuklar İçin Okulda Temel Özdenetim Yolları

1. KISIM:
PROGRAMIN TANITIMI
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Çocuklar İçin Okulda Temel Özdenetim Yolları

1. BÖLÜM
Evrensel Öğrenim Tasarımı Nedir ve                 

Neden Bu Kadar Önemlidir?

Çocuklar İçin Okulda Temel Öz-Denetim Yolları sevgi, öğrenme ve profesyonel (ve 
kişisel) gelişim çalışmasıdır.

Bu program, okuldaki çocuklar için okul temelli ve araştırmaya dayalı en yararlı 
öz-denetim stratejilerinin modern bir derlemesidir. Okullardaki kapsamlı klinik çalış-
malarımıza ve öğretmenlerin ve diğer okul personelinin geribildirimlerine dayanmak-
tadır. Program, sosyal ve duygusal öğrenme, öz-denetim, duyusal işleme ve farkın-
dalığı ele alan, Kusursuz ve Kontrollü Serisi’ndeki dört kılavuzda yer verilen içerik ve 
genel ilkeler üzerine kurulmuştur. Her rehber, belirli zorluk ve/veya yaş aralıklarına 
odaklanmış olsa da bu program okul ortamı bağlamına sorunsuz bir şekilde entegre 
edilmek ve mevcut okul rutinlerine doğrudan yerleştirilmek üzere oluşturulmuştur.

Denetim durumları, buna karşılık gelen semboller ve tamamı öğrencilerin kulla-
nım kolaylığı için tasarlanmış Her Yerde Yapılabilecek Esneme Hareketleri, Esnetme 
Araçları ve Kapsamlı Beden Esnetme Hareketleri çevresinde inşa edilen Kusursuz ve 
Kontrollü diline dayalı yeni stratejileri de ekledik. 

Bu kitapla ilgili farklı (ve heyecan verici) olan bir şey de Kusursuz ve Kontrollü prog-
ramını nasıl uygulayacağınız konusunda size rehberlik edecek ders planlarının dahil 
edilmesi ve okul gününe uyacak şekilde tasarlanmış ve temel fonksiyonel alanlarına 
bölünmüş birçok yeni stratejinin sunulmasıdır. 

Diğer Kusursuz ve Kontrollü kılavuzlarının odak noktası, her zaman öğrencinin 
bağımsızlığı ve bunun sonucunda güçlenmesi olmuştur. Bu temel fikri geliştirirken 
kitaba yeni bir “sınıf işi” kategorisi de ekledik. Bunlar, okul gününün belirli (genellikle 
öz-denetim açısından zor) zamanlarıyla ilgilidir. Öğrencilere duyusal bir odak noktası 
bulunan bu işleri atamak, öz-denetim sürecinin sahipliğini ve denetimini çocuklara 
bırakır.
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Lauren Brukner

Not: Çok fazla içerik var. Hayatın zaman zaman son derece meşgul bir hâl alabile-
ceğini biliyoruz. Her ders planını, üçüncü kısımdaki görsel ve egzersiz dizilerine eş za-
manlı olarak kullanabileceğiniz şekilde planladık ve her adım için ayrıntılı yönergeler 
hazırladık. Belirli bir alana odaklanmayı ve farklı bir zamana geri gitmeyi tercih etseniz 
bile hiç yoktan iyidir! Elimizden geleni yapıyoruz. 
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Çocuklar İçin Okulda Temel Özdenetim Yolları

2. Bölüm
Arka Plan

Çocuklara Kusursuz ve Kontrollü olmayı kim öğretebilir? Kimse!

Bu kitap, anlaşılması ve uygulanması kolay fikir ve etkinliklere odaklanarak basit bir 
kullanım için tasarlanmıştır. Başlangıçta bir ton para harcadığımız, uygulanması zor uy-
gulama kitaplarını hiç sevmedik, daha okurken yapılacak çok şey olduğunu fark ettik. 

Hepimizin işinin başından aşkın olduğunun farkındayız. Birlikte çalıştığımız çocuk-
lar için her şeyi yapmak istiyoruz ancak hiçbir zaman yeterli zamanımız yok!

Bu kitap her şeyden önce çocukların yaşına ve okuduğu sınıfa bağlı malzemeleri, 
doğrudan kaynağından ulaşacağınız yazılı bir kaynaktır, sizi aşırı yükten kurtaracaktır. 

Kavramlar konusundaki deneyim düzeyinize bağlı olarak kitabı kullanmanın farklı 
yolları vardır.

İkinci kısımdaki ders planları basittir, çok az malzeme ve asgari hazırlık gerektirir. 
Zaten sınıfınızda veya terapi alanınızda ihtiyaç duyduğunuz şeylere muhtemelen sa-
hipsinizdir. Kusursuz ve Kontrollü Programı’nın temel yolculuğu boyunca sizin ve ço-
cuklarınızın işini görürler. Bilgisayarınıza indirmeniz, fotokopi çekmeniz ve tamamla-
maları için çocuklara vermeniz için her ders planına çalışma sayfaları ekledik.

Üçüncü kısımda işlevsel alanlara ayrılmış stratejilere dair şu başlıkları bulacaksınız: 
Özenli Öğrenme, Okuma, Yazma, Geçişler, Öğle Yemeği ve Teneffüs, İmdat! Kontrolü 
Kaybettim, Kelimeler Aklıma Gelmiyor. Stratejiler, görsel olarak sunulmuştur ve nasıl 
yapılacağına dair basit ve anlaşılır açıklamalarla birlikte verilmiştir. Sizin ve çocukla-
rınızın sınıfta veya evde kullanabileceği fotokopi çekilebilir strateji kartları da vardır.

Not: Bu kitap, evde eğitim seçeneğini tercih eden veya evde gerçek anlamda öz-de-
netime odaklanan ebeveynlerin kullanımı için de uygundur. 
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Lauren Brukner

Fikirlerimizi Etkileyen Çalışmalar

Öğrenmenin, sonu olmadığına dair bir alıntı vardı. Çok doğrudur, öyle değil mi?

Lauren Brukner’a ait önceki kitapların yaratım sürecinde rol oynayan diğer prog-
ramları anmamak doğru olmaz. Ergoterapist olarak çalışmaya; öz-denetim, duyusal 
işleme ve bilişin ne olduğunu öğrenmeye başladığı zamanlardan beri klinik tedavi 
dendiğinde Lauren’ın aklına şunlar geliyor:

• Brain Gym* 

• S’cool Moves**

• Anne Buckley-Reen***

Yukarıdakilerle birlikte çalışmak, konuşma ve dil terapisi stratejileriyle birlikte ergo-
terapi stratejilerini kullanma fırsatını da bize verdi. Konuşma ve dil becerilerini kulla-
nırken “doğru hissetmelerini” sağlayacak alıştırmaların çocuklara sunulmasını sağladı. 

* EN: Amerika’da tescilli bir beyin eğitimi ve vücut hareketi programıdır. 
** EN: Odaklanma, öğrenme, DEHB, okuma güçlükleri, disleksi ve duyusal sorunlar yaşayan çocukların ihtiyaç 
duyduğu stratejileri ve araç gereçleri sağlamaya çalışan kurumun adıdır. 
*** EN: Otuz yıldır, okullarda terapötik girişimler yapan çocuk ergoterapisti ve yoga terapistidir.  
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Çocuklar İçin Okulda Temel Özdenetim Yolları

3. Bölüm
Programın Temel Yapı Taşları

Bu Kitapta Kullanılan Öz-Denetim Adımları

Bu kitabın ana fikri iki kelimeyle şöyle tanımlanabilir: Güçlendirme ve bağımsızlık.

Çocuklar (ve yetişkinler) görünüşte denetlenemeyen fiziksel ve duygusal durum-
larla karşı karşıya kaldıklarında,  onların denetim gücünü artırabilmek çok önemlidir.

Bu kitabın ve genel olarak Kusursuz ve Kontrollü kılavuzlarının arkasındaki amaç, 
çocuğun şunları yapabilmesini sağlamaktır:

• İster duygusal ister fiziksel olsun, kendi denetleme durumlarını tanımlamak

• Duyguları etiketlemek: Bıkkın ve Yorgun, Coşkulu ve Duygusal, Coşkulu ve Kıpır Kıpır

• “Tam kararında” hissetmek için strateji seçmek: Her Yerde Yapılabilecek Esneme 
Hareketleri, Esnetme Araçları ve/veya Kapsamlı Beden Esnetme Hareketleri

Sürecin kolaylaştırıcısı olarak Kusursuz ve Kontrollü programımızda kullanılan te-
mel dili ve görselleri anlamanız önemlidir.

Bir sonraki bölümde, farklı denetleme durumlarına bağlanan duygular etrafında 
kullandığımız kelimeleri öğreneceğiz.

Kusursuz ve Kontrollü Programında Kullanılan Öz-Denetime 
Bağlı Duyguların Etrafındaki Dil

Öncelikle, çocuklara fiziksel ve duygusal durumları nasıl etiketleyeceklerini öğretir-
ken kullanacağımız dili inceleyelim.

Kitaptaki materyalleri kullanırken çocuklar, öz-denetime bağlı belirli bir dille ilişkili 
sembolleri görecektir. 



GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ DERS PLANLARI, ÇALIŞMA SAYFALARI VE ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Anaokulu ve ilkokula giden öğrencilerin öz-denetim becerisi kazanma-
larına yardımcı olmak isteyen terapistler, ebeveyn ve öğretmenler için 
görsellerle desteklenen “Çocuklar İçin Okulda Temel Öz-Denetim Yolları” 
kitabı harika bir kaynak. İçerisinde bulunan etkinlik planlarını kullana-
rak çocuğunuzun öz-denetim ve haz erteleme becerilerinde büyük geli-
şim sağlayabilirsiniz. 

Kitapta sunulan baş etme becerileriyle çocukların, duygularını ve duyu-
larını kontrol edebilmeleri hede�enmektedir.

Lauren Brukner’in çok sevilen “Çocuklar İçin Otokontrol”, “Çocuklar İçin 
Kontrollü Kalma Rehberi”, “Çocuklar İçin Zihin Beden Uyumu” adlı kitap-
ları alandaki uzmanlardan tam not almıştır. 

Lauren Brukner, New York Üniversitesi’nde terapist olarak çalışmakta ve 
öz-denetim konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Brukner 
aile-çocuk alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan “Mom’s Choice” 
ödülünü kazanmıştır. 
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