
 

DÖNEM SONU BĠREYSEL PERFORMANS DEĞERLENDĠRME FORMU 

 

Bireyin Adı Soyadı : Eğitime Başlangıç Tarihi : 

Bireyin Yaşı : Eğitimin Bitiş Tarihi : 

TC kimlik No: Ram Dosya No: 

Modüller ve Kazanımlar 
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Sadece Birinci Sayfa RAM’ a Gelecek 

 

Özel Eğitim Değerlendirme kurulunca önerilen süre içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlar maddeler 

halinde forma işlenir. Kazanıma hangi ay içerisinde başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna; şayet kazanım bir ay içinde 

sonlandırıldıysa (kazanım gerçekleşti ise) “+” olarak; sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-

” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” konur 

 

 

Öğretim Sonu (Dönem Sonu) Değerlendirme 

• Öğretim sonu (dönem sonu) değerlendirme, Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu ile yapılır. 

• Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu; Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre 

içerisinde kazandırılması amaçlanan kazanımlardan hangilerinin bağımsız olarak gerçekleştiği, hangilerinin 

öğretiminin başlanmasına rağmen gerçekleşmediği (öğretimine devam edilmesi gerektiği) ve hangi kazanımların 

öğretimine başlanmadığının gösterildiği ve gerekçelerinin yazıldığı formdur. 

• Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’nun üst kısmına destek eğitimi verilen bireyin adı soyadı, 

yaşı, eğitsel tanısı, öğretimin başlangıç ve bitiş tarihi yazılır. 

• Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu’ndaki “Kazanımlar” başlığı altındaki sütuna; Özel Eğitim 

Değerlendirme Kurulunun birey için öğretim süresince kazandırılmasını hedeflediği (BEP’e alınan) kazanımlar 

maddeler hâlinde işlenir. 

• Kazanımın öğretimine hangi ayda başlanmış ise o ay ile ilgili sütuna; kazanım bir ay içinde gerçekleşti ise “+”, 

sonraki aylarda devam ediyorsa (kazanım gerçekleşmedi ise) “-” olarak işaretlenir. Kazanımın gerçekleştiği aya “+” 

konur. 

1. Örnek “Ellerini yıkar.” kazanımına birinci ayda başlanmış ve o ay içerisinde kazandırılmışsa birinci ayda ilgili 

kutucuğa “+” işareti konulur. 

2. Örnek “Yüzünü yıkar.” kazanımına birinci ayda başlanmış ve iki aylık sürede kazandırılmışsa (birinci ve ikinci 

ayda çalışılmış ve ikinci ayda bitmiş ise) birinci aydaki ilgili kutucuğa “-” , ikinci aydaki ilgili kutucuğa “+” işareti 

konulur. 

• Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca belirlenen öğretim sürecinde kazandırılması hedeflenen (BEP’e alınan) 

kazanımlardan öğretimine hiç başlanamamış olan kazanım(lar) varsa gerekçeleri ile Dönem Sonu Bireysel 

Performans Değerlendirme Formu’ndaki RAM Bilgilendirme bölümüne ayrıntılı olarak yazılır. 

1. Örnek Süre yetersizliği nedeniyle “Düğme ilikler.” kazanımına başlanılamamıştır. 

2. Örnek Ön koşul kazanım olan “1–12 arası rakamları tanır.” Aşaması gerçekleşmediğinden “Saatleri okur.” 

kazanımına geçilmemiştir. 

• Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunca önerilen süre sonunda birey için gerçekleştirilmesi amaçlanan 

kazanımlardan başlanmış olmasına rağmen kazanım gerçekleştirilemedi ise hangi alt basamakta kalındığına dair 

açıklamalar yapılacaktır. 

1. Örnek “Kâğıdı keser.” kazanımı ile ilgili öğretimde; kazanımla ilgili alt basamaklardan “Makası alır.” ve “Kâğıdı 

alır.” basamaklarını bağımsız olarak yapabilmekte, 

“Makası açar.” basamağını sözel ipucu ile yapabilmekte “ Kâğıdı makasın uçları arasına yerleştirir.” ve “Makası 

kâğıt üzerinde ilerletir.” basamaklarını fiziksel yardım ile yapabilmektedir. “Kâğıdı keser.” kazanımı ile ilgili 

öğretime devam edilmesine gereksinim vardır. 

• Öğretim süresi sonunda gerçekleştirilen kazanımlar hakkında “RAM Bilgilendirme” bölümüne ayrıca açıklama 

yapmaya gerek yoktur. 

• Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu; öğretimi yapan öğretmen veya uygulayıcılar ve veli 

tarafından imzalanır. Öğretim süresi sonunda bireysel inceleme amacıyla rehberlik araştırma merkezine yeniden 

başvuru yapılırken Dönem Sonu Bireysel Performans Değerlendirme Formu ve her aya ait Performans Kayıt 

Tablosu’nun bir nüshası veli tarafından RAM’a teslim edilir. Ölçme ve değerlendirme için hazırlanan form örnekleri 

ekte sunulmuştur. Modüllere yönelik hazırlanan form örnekleri ve örneklerle ilgili gerekli açıklamalar her modülün 

içeriğinde yer alan ölçme ve değerlendirme bölümünde verilmiştir. 


