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Görsel öğeler ve materyal kullanımı

Bilim ve teknolojide meydana gelen

gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim

sistemini de etkilemekte, bu alana doğrudan

ya da dolaylı katkılar sağlamaktadır.

Görsel betimleme ve öğretim materyali

kullanımı öğrenmenin gerçekleşmesinde

oldukça önemli bir paya sahiptir.

Görsel öğeler ve materyal kullanımı;

Öğrenen bireylerin dikkatini çekerek

onları güdüler,

Kavramları somutlaştırır,

Anlaşılması zor olan kavramları basitleştirir,

Bilginin düzenlenerek anlaşılmasını

kolaylaştırır,

Kavramlar arasındaki ilişkileri ortaya

çıkarır.

Özellikle soyut kavramların sıklıkla yer

aldığı fen derslerinde etkili öğretimi

sağlayabilir.

Görme engellilere yönelik Öğretim

Eğitimde eşitlik ilkesi gereği gören öğrenciler

ile görme yetersizliğinden etkilenmiş

öğrencilere uygulanan öğretim programları

arasında herhangi bir farklılık

bulunmamaktadır.

Bu durumun görme yetersizliğinden

etkilenmiş öğrenciler için bir dezavantaj

oluşturmaması için gerek öğretim yöntem ve

tekniklerinde, gerekse de ders araç-gereç ve

materyallerinde bir takım uyarlamalar

yapılması gerekmektedir.

Görme engellilere yönelik Öğretim

Hiç görmeyen öğrencilere yönelik

hazırlanacak materyallerin dokunma, işitme,

koklama gibi duyulara hitap etmesi gerekir.

Az gören öğrencilerin ise mevcut görme

yetisini de kullanarak algılayabileceği canlı

ve kontrast renklerin hâkim olduğu

materyaller tasarlanmalıdır.

Görme engellilere yönelik Öğretim

Bu sayede görme yetersizliğinden etkilenmiş

öğrencilerin bilişsel yetenek ve kavramsal

öğrenmede gelişme gösterecekleri

beklenmektedir.

Aksi taktirde özellikle görselliğin ön planda

olduğu Fen Bilimleri derslerinde görme

yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin diğer

öğrenciler kadar etkili bir öğrenme

gerçekleştiremeyeceği açıktır.
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Araştırmanın Önemi

Diğer fen alanlarında olduğu gibi özellikle

biyoloji dersleri çok geniş konuları, soyut

tabiatı ve çoğu kavramların öğrenciler için

anlaşılması güç olması nedeniyle zor bir

ders olarak kabul edilmektedir.

Biyoloji konuları içinde “Üreme” konusu da

kavramlar açısından zengin bir potansiyele

sahip olduğundan konunun öğretimi ve

öğreniminde gerek öğrencilerin gerekse

öğretmenlerin çeşitli zorluklarla karşılaştıkları

görülmektedir.

Araştırmanın Önemi

“Üreme” gibi öğrenme güçlüğü çekilen

konuların özellikle görme engelli öğrenciler

tarafından anlaşılabilmesi için somut

materyallerle desteklenerek öğretilmesi

gerekmektedir.

Böylece konuya yönelik öğrenme güçlükleri

giderilebilir, kavram yanılgılarının oluşması

engellenebilir ve öğrenmenin kalıcılığının

artırılmasına yardımcı olunabilir.

Araştırmanın Amacı

6. sınıfta öğrenim gören görme

yetersizliğinden etkilenmiş öğrenciler için

eşeysiz üreme konusunun öğretimine yönelik

materyal tasarlamak.

Çalışma Grubu

Veri Toplama  Araçları

Sınıf içi gözlemler

Yarı yapılandırılmış görüşmeler

Odak grup görüşmesi

neticesinde öğrencilerin hem bireysel

ihtiyaçları hem de konuya yönelik öğrenme

ihtiyaçları belirlenmiştir.

BULGULAR
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İhtiyaç Analizi

Konu öğretmen tarafından tamamen sözel

sunumlar şeklinde işlenmekte, bu esnada

bazı öğrenciler görme düzeylerinin el verdiği

ölçüde konuyu kitaptan takip ederken,

diğerleri sadece dinlemektedirler.

Öğrencilerin eşeysiz üreme konusunda

öğrenme eksiklikleri, yanlış öğrenme ve

kavram yanılgılarına sahip oldukları

görülmüştür.

İhtiyaç Analizi

Ders esnasında konuyla ilgili herhangi bir

araç-gereç ve materyal kullanılmamaktadır.

Vejetatif üreme

Tomurcuklanma ile üreme

Bölünerek üreme

Rejenerasyonla üreme

Materyal Tasarımı

Belirlenen ihtiyaçlar ve genel tasarım ilkeleri dikkate
alınarak;

 Vejetatif üreme

 Tomurcuklanma ile üreme

 Bölünerek üreme

 Rejenerasyonla üreme

konularına ilişkin materyal tasarımı yapılmıştır.

VEJETATİF ÜREME

TOMURCUKLANMA İLE ÜREME (MAYA) BÖLÜNEREK ÜREME (AMİP)

videolar/ihtiyaç/1.vejetatif.avi
videolar/ihtiyaç/2.tomurcuklanma.avi
videolar/ihtiyaç/3.bölünme.avi
videolar/ihtiyaç/4.rejenerasyon.avi
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REJENERASYONLA ÜREME (DENİZ YILDIZI) Materyal Tasarımı

Vejetatif üremeye ait materyal basit

malzemeler kullanılarak elle yapılmıştır.

Diğer materyaller için öncelikle bilgisayar

ortamında çizimler yapılmış ve 3D yazıcıdan

PLA flament kullanılarak baskı alınmıştır.

Hazırlanan 3D materyallerin ders kitabında

sunulan resimlerle uyumluluğuna dikkat

edilmiştir.

Materyal Tasarımı

 3D materyallerin yerleştirileceği zeminle renk

kontrastlığına dikkat edilmiştir.

 Tasarlanan materyaller üzerinde öğrencilerin

ihtiyaçlarına cevap verecek renk seçimi, dokunsal
zıtlıklar ya da kabartmalı kısımların ilave edilmesi gibi

bir takım uyarlamalar yapılmıştır.

 Zeminde yer alan metinler az görenler için beyaz

kâğıt üzerine büyük puntolu siyah renkte, hiç
göremeyenler için Braille alfabe kullanılarak

yazılmıştır.
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