


Engelli çocukları olan ebeveynlerin, 
yaratıcı drama ve sosyal destek 

grupları ile psikolojik ve öznel iyi 
oluş hallerinin geliştirilmesidir



İ

Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin;



PROJE ORTAKLARI



HEDEF GRUPLAR

Engelli ve süreğen hastalığa 
sahip çocukların ebeveynleri
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İ İ Ş Ğİ İ

EğitimProgramı;

• Özel gereksinimli bireye sahip olmanın sonucu
olarak ortaya çıkan travmaların iyileştirilmesine,

• İletişim becerileri kazandırılmasına,

• Ön yargıların önlenmesine,

• Ailelerin ve özel gereksinimli bireylerin yaşam
doyumunun ve öznel iyi oluş durumlarının
artmasına destek sağlayacaktır.



İŞİ İ İ İ

Personal Experiences Stories, eğitim programına katılan özel gereksinimli bireye
sahip ebeveynlerin, yaşam deneyimlerini içerecektir. Bu yaşam deneyimleri;

- Özel gereksinimli bireye sahip olmanın duygusal travmasını,

- yaşadıkları güçlükleri,

- toplumsal ön yargıları,

- sosyal uyum güçlüğünü,

- eğitimsel, psikososyal ve çevresel engellerini,

- öznel değerlendirmeleri,

- travma ile baş etme becerilerini içerecektir. Bu hikayeler bir kitapta toplanacaktır.



İ

Creative Drama/Form Theatre Performance, eğitim programına katılan özel
gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin, yaşam deneyimlerinin grup odaklı olarak
sergilenmesidir. Bu performans form tiyatro ve yaratıcı drama yöntem ve teknikleri
kullanılarak süreç odaklı doğaçlamaları içerecektir.

Sergilenecek perfomans katılımcıların,

- duygusal izlerini,

- sosyal baş ete becerilerini,

- öznel değerlendirme yaşam deneyimlerini,

- farkındalıklarını içerecektir.

Bu performanslar video film olarak kayıt edilecektir.



Ş İ

Özel gereksinimli bireye sahip ailelerin katılacağı grup çalışmalarındaki eğitim
içeriğini desteklemek ve alan çalışanlarına ailelerle çalışırken onları desteklemek
amacıyla kaynak sağlayacaktır.

Hazırlanacak alan çalışanları rehber aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacaktır:

1. Öznel iyi oluş ve yaşam doyumu kavramları

2. Travma ile baş etme yöntemleri

3. Özel gereksinimli bireyi kabul süreçleri

4. İletişim engelleri, etiketler ve önyargılar

5. Grup çalışmaları ve etik kurallar.



1-Öznel İyi Oluş ve
Yaşam Doyumu

Kavramları

• Özel gereksinimli bireye 
sahip ebeveynlerin güçlü 
yönlerini desteklemek.

• İyi bir yaşam için 
belirlediği kendi ölçütleri 
ve yaygın olarak önem 
verilen genel yargılar 
arasında denge kurma 
becerilerini geliştirmek. 

• Ebeveynlerin kendi farklı 
yaşam alanlarında 
“başarı” kazanabilmek 
için daha farklı 
standartları 
benimsemesini 
desteklemek

2- Travma ile Baş
Etme Yöntemleri

• Travma ile baş etme 
yöntemlerinde rol ve 
görevler.

• Travma ile baş etme 
yöntemleri konularında 
bilgilenmek. 

• Özel gereksinimli bireye 
sahip olma sonucu 
ortaya çıkan duygusal 
tepkileri açıklamak.

• Travma'da "umut 
aşılamak" güçlü bir 
terapötik yöntemler

3-Özel Gereksinimli
Bireyi Kabul

Süreçleri

• Ebeveynlerde kabul 
sürecinin aşamalarında 
ortaya çıkan duygular 
ve tutumları olumlu 
yönde destekleyecek 
etkili iletişim 
becerilerinin 
kullanmak. 

• Ebeveynlerde kabul 
sürecinin aşamalarında 
ortaya çıkan duygular 
ve tutumları olumlu 
yönde desteklemek.

4-İletişim
Engelleri, Etiketler

ve Önyargılar

• İletişim engelleri, 
etiketler ve 
önyargılar

• Etkili iletişim 
becerileri 
geliştirmek. 

• Önyargı ve 
etiketlerin öznel iyi 
oluş ve yaşam 
doyumunu 
etkilemesini 
önlemek.
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