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Önemli Uyarı!

Bu rapor uygulamaya alınan çocuk hakkında daha fazla bilgi edinmek için hazırlanmıştır.
Herhangi bir teşhiş ya da tanı koyma amacıyla kullanılamaz.
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DEĞERLİ VELİMİZ 

Bu rapor, çocuğunuza uygulanmış olan “Eğitsel Check-Up Programı” kapsamında,
sizleri çocuğunuz hakkında bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 

Unutmayınız ki, bu raporda yazan hiçbir sonuç teshis içermez, bu sonuçlara bakarak çocuğa tanı konulmaz. 
Bu sonuçlara bakarak çocuğun gelişim süreçleri tasarlanır ve önceliklendirmeler yapılır. 

Olası sorularınız için her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 
Daha mutlu, daha sağlıklı, daha başarılı çocukların yetişmesine vesile olması dileğiyle. 

Saygılarımızla, 
Eğitsel Check Up Programı Ekibi 

EĞİTSEL CHECK-UP PROGRAMI NEDİR? 

Eğitsel Check-Up (ECUP) öğrenme süreçlerinde önkoşul becerilerin ayrıntılı değerlendirmesinin yapılmasıdır.
Bu değerlendirmenin sonuçlarına bakarak çocuğun gelişim süreçleri tasarlanır, erkenden önceliklendirme

ve tavsiyeler doğrultusunda güçlendirmeler yapılır. 

Bilginin öğrenilmesi ve kullanılabilmesi için birçok işlemden geçmesi gerekmektedir.
İlk olarak duyu organlarımızla bilginin beynimize ulaşmasını sağlarız. Gelen bilginin beynimizin

hangi alanı ile ilgili olduğuna karar verilir. Verilen karar neticesinde bilgi ilgili alanda işlemlenir. İşlemlenen
bilgi bir çıktıyla sonuçlanır. Bu süreç içerisinde yapılan herhangi bir hata, dikkatsizlik, yanlış algılama,

yanlış yorumlama çıktının bambaşka olmasına neden olur. Ya da bilgi anlamlı hale getirilemez
ve çıktı gerçekleşmez. Bu duruma neden olan faktörler çeşitli değerlendirme yöntemleri ile tespit

edilmektedir. Bu çalışmada da benzer adımlar yürütülmüş, detaylı olarak raporlanmıştır.

EĞİTSEL CHECK UP PROGRAMI’NIN İÇERİĞİ

1. İşlem Belleği

2. Aritmetik Beceriler

3. Fonolojik Beceriler

4. İşitsel Bellek

5. İşitsel Çıkarım

6. Genel Bilgi

7. Kavramlar Arası İlişki

8. Neden Sonuç İlişkisi Kurma

9. Tanımlanan Nesneyi Bilme

10. Dili Kullanma Becerisi

11. Sözel Bütünleme Becerisi

12. Görsel Bellek

13. Zıt Kavramlar

14. Farklı Olanı Gösterme

15. Olay Sıralama

16. Kavram Bilgisi ve Tanımlama Becerisi

17. Görsel - Mekansal Konumlandırma



 

1) İŞLEM BELLEĞİ

İşlem belleği; düşünme, alıcı ve ifade edici dil becerilerinin ön koşul becerilerisidir. İşlem belleği gelen herhangi bir
mesajı kodlaması ve o bilgiyi uzun dönemli bilgi ile ilişkilendirilmesi ve bir sonuç çıkarılması işlevine sahiptir. Bu 

becerinin işleyişi gelen bilgi anlık olarak tutulur ve uzun dönemli bellekle işlenir daha sonra ilk gelen mesaj tekrar 
çağrılır ve sonuç çıkarılır. Bu düşünmede, alıcı ve ifade edici dilde akıcılığı sağlamaktadır. 

2) ARİTMETİK BECERİLER

Temel matematik yetenekleri ve bunları kullanabilmek için gerekli olan dikkat yoğunluğunu değerlendirilecektir. 
Bu çalışmada çocuğun aritmetik işlemleri bellekten çağırabilme ve uygun işlemi yapabilme becerisi odak noktası 

olmaktadır. 

3) FONOLOJİK BECERİLER

Fonolojik farkındalık, bireyin bilinçli olarak dilde var olan sözcüğü oluşturan sesleri tanıma, ayırma, manüpile etme 
ve ortak seslerden oluşan sözcükleri fark etme görevleri ile ilgilidir. Fonetik farkındalık okuma becerilerinin 

kazanımında en önemli ön koşul bilgidir. Buradaki aksaklık çocuğun okuma öğrenmesini veya öğrenememesini 
doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada belirtilen hususlar değerlendirilecektir. 

4) İŞİTSEL BELLEK

İşitsel bellek; işitme yolu ile gelen bilginin kısa süreli bellekte tutulma kapasitesini tespit etmektir. İsitsel bellek 
kapasitesi arttıkça öğrencinin gelen bilgileri uzun dönemli belleğe göndereceği bilgi sayısını arttıracaktır. Bu 

sayede bilginin daha kapsamlı olarak kavranmasına katkı sağlayacaktır. 

5) İŞİTSEL ÇIKARIM

İşitsel çıkarım; işitsel kanaldan gelen bilginin anlık hafızada tutulması ve tutulan bu bilginin çok kısa sürede
(8-10 sn) işlemlenmesi sürecidir. 

6) GENEL BİLGİ

Çocuğun entellektüel merakı, çevreyle kurduğu ilişki, okul ve çevre kültürünü edinmesi, uzun dönemli hafızası 
hakkında bilgi verir. Çocuğun merak duygusu motivasyonu doğrudan etkileyecektir. Motivasyonu yüksek olan 

çocukta doğal merak ve öğrenme becerileri aktive olacaktır. 

7) KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ

Kavramlar arasında ilişki kurma becerisi sözel algıda seçiciliği değerlendirmektedir. Bu beceri ile çocukta 
kavramları birleştirme ve ayrımlaştırma becerisi geliştirilir. 

8) NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ KURMA

Neden sonuç iliskisi sosyal farkındalık, problem çözebilme, olaylar arası ilişki kurabilme, mantısal düşünebilme, 
gerçeğe uygun tasarılarda bulunabilme becerilerini değerlendirmektedir. 

9) TANIMLANAN NESNEYİ BİLME

Çocuğun kendisine gelen bilgiyi kategorik olarak değerlendirip ilgili kavramla ilişkilendirmesidir. Bu özellikle 
metnin ana konusunu bilmesini, konuşmanın içeriğinin kavramsallaştırabilmesini, kendisine gelen sözel bilgiyi 

değerlendirebilmesini sağlayacaktır. 



 

10) DİLİ KULLANMA BECERİSİ

Kavramlar arasında ilişkili düşünme ve bu düşünmeyi ifade edebilme becerisi üzerinde etkilidir. Gelen parça 
parça bilgileri uzun dönemli bellekteki bilgilerle senkronize edebilme ve bir durum cümlesi kurabilme 

üzerinde etkilidir. Bu becerinin kelimelerden cümleye, cümlelerden paragrafa, paragraflardan metinlere 
doğru tümevarımsal düşünme becerilerinin geliştirilmesinde etkilidir. 

11) SÖZEL BÜTÜNLEME BECERİSİ

Alıcı dil becerileri, seçici dinleme, cümledeki semantik akış bozukluğunu farketme becerileri 
değerlendirilmektedir.

12) GÖRSEL BELLEK

Görsel bellek zihnin gözüdür. Öğrencinin gördüğü nesneleri ve resimleri aklında tutmasına, görsel bilgiyi 
işitsel bilgiye çevirerek iki bellekten aynı anda faydalanabilme becerileri değerlendirilecektir. Görsel bellek 

görüntü bilgisinin bellek süreçlerinden geçirilerek nöral temsillerinin zihinsel olarak hatırlanmasıdır. 

13) ZIT KAVRAMLAR

Zıt kavramlar verilen bir kavramdan verilmeyen kavrama ulaşma becerisini değerlendirmektedir. Bu beceri 
mantıksal çıkarımlar yapabilme ve verilen ön bilgiye bağlı kalarak düşünmeyi sınırlandırarak düşünme 

becerisini değerlendirmektedir. 

14) FARKLI OLANI GÖSTERME

Görsel ayırt etme görsel sembollerin sıralanışını, konumunu, şeklini, büyüklüğünü-küçüklüğünü ayırt etme 
becerisidir. Bu beceri öğrencilerin okumayı öğrenme sürecinde mutlaka kazanması gereken bir kazanımdır. 

15) OLAY SIRALAMA

Görsel sentezleme, olaylar dizisini algılayabilme, görsel planlama, sosyal yargılama, mantık yürütme, 
becerileri değerlendirilmektedir.

16) KAVRAM BİLGİSİ VE TANIMLAMA BECERİSİ

Çocuğun sözel öğrenme birikimini, kavram bilgisini, dili kullanabilme becerisini, ilgi alanın genisliğini, işitsel 
bilgiyi kavramasını sağlayacaktır. 

17) GÖRSEL - MEKANSAL KONUMLANDIRMA

Mekan konum ilişkisi hayatımızın en temel becerilerinde çok kritik rol oynamaktadır. Yürüme, eşyaların 
yerlerini tarif etme, yönleri algılama, bendenimizi konumlandırma gibi günlük aktiviterimizi yerine 

getirmemizi sağlamaktadır. Öğrenme alanında okuma ve yazma gibi becerileri kazanmamızda da kritik rol 
üstlenmektedir. Okumada harflerin yerlerin doğru algılama, sıralama becerilerinde etkendir. Yazma 

becerilerinde de harflerin yazımı, büyüklüğü, ve mesafelerini algılamada etkendir. Bu becerinin kazanımı, 
hem günlük temel aktivite kazanımlarımızın hem de öğrenme becerilerimizin gelişimini sağlamaktadır.



 



 

Aynı anda birden fazla işlem yapabilme, bilgiyi tutma, başka
bilgileri anlama ve cevaplama, sahip olduğu bilgilere geri
dönebilme ve bilgileri akılda tutabilme becerilerinde ORTA
performans sergilemiştir. Bu yeterli düzey demek değildir,
daha da geliştirilmesi çocuğun yararına olacaktır.

Matematik işlem yapabilme, aritmetik işitsel bilgiyi işlemleme ve
yorumlayabilme, birden fazla aritmetik veriyi hafızada tutup işlem
yapabilme ve basit soyutlama yapabilme becerilerinde DÜŞÜK
performans sergilemiştir. Bu becerileri geliştirecek çalışmalar
yapılması tavsiye edilir. Gelişim ne kadar önce sağlanırsa, çocuk
hayatına dair o kadar avantaj elde edecektir.

Kelimelerin seslerini ayırt etme, sesleri bir araya getirip kelime
oluşturma, kelimeler içindeki sesleri ayırt etme becerilerinde
ORTA performans sergilemiştir. Bu yeterli düzey demek
değildir, daha da geliştirilmesi çocuğun yararına olacaktır.

Anlık işitsel bilgiyi saklama ve geri çağırma, anlık dikkat
içerisinde dıştaki dikkat dağıtıcı etkenleri bloke etme
becerilerinde ORTA performans sergilemiştir. Bu yeterli
düzey demek değildir, daha da geliştirilmesi çocuğun
yararına olacaktır.

Çevresinde olanlara karşı ilgili olmak, okul hayatında edinilen
bilgileri kullanma merakı ve farkındalık becerilerinde ORTA
performans sergilemiştir. Bu yeterli düzey demek değildir,
daha da geliştirilmesi çocuğun yararına olacaktır.

Anlık işitsel bilgiyi hafızada tutup işlemleme, bilgiler arası transfer
etme, güncel bilgiye hakim olma ve işitsel dikkat becerilerinde
DÜŞÜK performans sergilemiştir. Bu becerileri geliştirecek
çalışmalar yapılması tavsiye edilir. Gelişim ne kadar önce
sağlanırsa, çocuk hayatına dair o kadar avantaj elde edecektir.

Kavramlar arası farklılıkları anlama, hızlı ve doğru
değerlendirme, belleğindeki bilgiye istenilen sürede ulaşma
becerilerinde ORTA performans sergilemiştir. Bu yeterli
düzey demek değildir, daha da geliştirilmesi çocuğun
yararına olacaktır.

Neden sonuç ilişkisi kurabileme, akıl yürütme, çıkarımda
bulunma, mantıklı değerlendirme yapabilme ve günlük
öğrenmelere karşı ilgi duyma becerilerinde YÜKSEK performans
sergilemiştir, tebrik ederiz. Bu performans, çocuğun bu beceride
oldukça becerili olduğunu göstermektedir.

Dinleme, verilen bilgileri kavrama çevirme, günlük hayattaki
merak etme düzeyini arttırma, sözel bilgiyi işlemleyip bütünleme
becerelerinde ORTA performans sergilemiştir. Bu yeterli
düzey demek değildir, daha da geliştirilmesi çocuğun
yararına olacaktır.



 

Gördüklerini kısa süreli akılda tutma, başka şeyler görmeme
rağmen ilk gördüklerini onların içinde görüp hatırlama ORTA
performans sergilemiştir. Bu yeterli düzey demek değildir,
daha da geliştirilmesi çocuğun yararına olacaktır.

Görsel bilgiyi algılama ve yorumlama, göresellerin işlev ve
tanımları arasında ilişiki kurma, görsellerin işlev ve tanımları
arasında farklılıkları ayırt etme, kısa sürede görsel veriyi hafızada
işlemleme becerilerinde ORTA performans sergilemiştir. Bu yeterli
düzey demek değildir, daha da geliştirilmesi çocuğun yararına
olacaktır.

Verilen görsel bilgileri hikayeleştirme, olayları konusuna göre
sıralama, öngörme ve anlamlı bir bütün oluşturma, ayrıntılara
dikkat etme becerilerinde ORTA performans sergilemiştir.
Bu yeterli düzey demek değildir, daha da geliştirilmesi
çocuğun yararına olacaktır.

Verilen bilgiden yola çıkarak bilgiyi tersine çevirme, sözel akıl
yürütme, çevresindeki olanlara karşı iligili olma becerilerinde
YÜKSEK performans sergilemiştir, tebrik ederiz. Bu performans
çocuğun bu beceride oldukça becerikli olduğunu göstermektedir.

Mekan konum ilişkisi kurma, görsel algılama, nesnelerin
yerlerinin doğru algılanması ve başka bir mekana doğru
taşınması, nesneleri konumlandırma, görsel tümevarım
kazanımı becerileri alanında DÜŞÜK performans
göstermiştir. Bu becerinin geliştirilmesi için tavsiyeler
kısmındaki kaynaklardan faydalanılabilir.

Soyut düşünebilme, düşüncelerini ifade edebilme, tanımlama
yapabilme, kelimeleri işlev ve kavramsal boyutta ifade edebilme
becerilerinde YÜKSEK performans sergilemiştir, tebrik ederiz. Bu
performans, çocuğun bu beceride oldukça becerili olduğunu
göstermektedir.

İlişkili düşünebilme, farklı kelimelerden cümle oluşturabilme,
Kelimelerden kendine özgü cümleler kurabilme, uzun dönemli
bellekteki bilgi ile anlık bellekteki bilgiyi senkronize edip anlamlı
bir bütün oluşturabilme becerilerinde ORTA performans
göstermiştir. Bu performans yeterli bir performans değildir.
Bu becerinin geliştirilmesi için tavsiyeler kısmındaki
kaynaklardan faydalanılabilir.

Alıcı dil becerilerinde, seçici işitsel dikkat becerilerinde,
cümledeki anlam akışındaki bozulmaları farketme becerilerinde
ORTA performans göstermiştir. Bu yeterli düzey demek değildir.
Bu alanda tavisye kısmındaki çalışmaları yapmanız bu becerinin
gelişmesine katkı sağlayacaktır.



 

Bu alan, çocuğun tüm becerilerde aldığı puanların ortalamasını gösterir. Elde edilen genel ortalama performansı 0-100 puan aralığında olabilir. 

76-100 puan aralığı "A" 
51-75 puan aralığı "B" 
26-50 puan aralığı "C" 

0-25 puan aralığı "D" olarak adlandırılır. 

Bu egzersizi uygulayan öğrenci "C" aralığında performans göstermiştir.



 


