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Eğitimin eşitlik ilkesi gereği görme engeli olmayan
öğrenciler ile görme engelli öğrencilere uygulanan
öğretim programları arasında herhangi bir farklılık
bulunmamaktadır. Bu durum özel eğitime gereksinim
duyan görme engelli bireylerin öğrenme ihtiyaçlarının
önemsenmediğini göstermektedir.

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114K725 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. Araştırmaya gönüllü
olarak katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederiz.

Görme engelli bireyler görme duyusu eksikliğinden
kaynaklanan sebeplerden dolayı öğrenme açısından
dezavantajlı durumdadırlar.

Görme engelli bireyleri avantajlı hale getirebilmek için
öğretim programında bazı uyarlamalara gidilmelidir.

Görme Engellilere öğretim süreçlerinin planlanması için;
• bireylerin eğitimsel ihtiyaçları belirlenmelidir
• ihtiyaçlara uygun olarak gerekli yöntem, teknik,
strateji seçilmeli
• bireysel farklılıkları ve eğitimsel ihtiyaçlar dikkate
alınarak eğitim süreci yeniden yapılandırılmalı
• planlama sürecinde görme engellilerin görme
düzeylerine uygun materyallere yer verilmelidir.

Öğretim süreci içinde görme engelli öğrencilerin gören
öğrencilerden hem bilişsel açıdan hem de öğretimsel
açıdan alan bilgisi derslerinde geride kalması nedeniyle
eğitimde görme engellilere yönelik öğretim süreçlerinin
planlanması ve gerekli materyallerin geliştirilmesi
gerekmektedir.

Görme yetersizliği olan öğrencilere bilgiye erişmelerini
kolaylaştırmak amacıyla geliştirilecek her türlü ders
materyalin tatma, dokunma ve işitme gibi farklı
duyulara hitap etmesine özen gösterilmelidir.
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Çalışmanın Önemi ve Amacı
Görme engelli olmayan bireylerle yapılmış çalışmalarda
ısı iletkeni ve ısı yalıtkanı kavramlarının anlaşılmadığı ve
kavram yanılgısına sahip olan bireylerin olduğu
belirlenmiştir. Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı kavramlarına
yönelik görme engelli öğrencilerde de öğrenme
güçlüğünün oluşacağı, bu güçlüğün giderilmesi ve
öğrencilerde kavramlarla ilgili anlamlı öğrenmelerin
sağlanması amacıyla soyut kavramları somutlaştırıcı
materyallerle öğretim yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle çalışmada, görme engelli öğrencilerde ısı
iletkeni ve ısı yalıtkanı kavramlarının öğrenilmesini
sağlamak amacıyla öğretim planı tasarımı yapılmıştır.
Öğretim planında kavram öğreniminin etkililiğini
arttırmak amacı ile etkinlik ve etkinlik materyalleri
tasarlanmıştır.

Çalışma Grubu

Yöntem

Çalışmada 2 grupla çalışılmıştır. Bu gruplar görme
düzeyleri ve bilişsel düzey bakımından birbirine yakın
özellikler göstermektedir.
1. grup, ihtiyaçların belirlendiği grup 2014-2015
eğitim-öğretim yılında okuyan 6. sınıf görme
engelli öğrencilerdir.
2. grup, ihtiyaçlara göre tasarımı yapılan etkinlik ve
materyallin uygulamasının yapıldığı öğrencilerdir.
Bu öğrenci grubu 2015-2016 eğitim-öğretim
yılında okumuşlardır.

2. Grup 2015-2016 Dönemi Görme Engelli Öğrenciler

Öğrenci Kodu
1. Grup 2014-2015 Dönemi Görme Engelli Öğrenciler

Görme Düzeyi

Ö6

Az gören

Total Görmeyen

Öğrenci Kodu

Görme Düzeyi

Ö7

Ö1

Total Görmeyen

Ö8

Az gören

Ö2

Az gören

Ö9

Total Görmeyen

Ö3

Total Görmeyen

Ö10

Total Görmeyen

Ö4

Az gören

Ö11

Az gören

Ö5

Az gören

Ö12

Az gören

Ö13

Az gören
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Tasarım Süreci
Öğretim planı tasarımı, öğrencilerin aktif bir şekilde
öğrenmelerini sağlayacak öğretim sürecinin etkili bir
şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü
yolun planlanmasıdır. Öğretim planı tasarımında
öğrenci özellikleri dikkate alınarak öğretim süreçleri
belirlenir.
Isı iletkeni ve ısı yalıtkanı konusuna yönelik öğretim
planı tasarımı yapılırken çalışma gurubumuzu oluşturan
görme engelli öğrencilerin yetersizlikleri dikkate
alınmıştır.

Yapılan çalışmada Isı İletkeni ve Isı Yalıtkanı konusunun
görme engelli öğrenciler tarafından daha iyi
öğrenebilmesi için öğretmen kılavuzu, çalışma
yaprakları, bilgi yaprağı ve çalışma yapraklarındaki
etkinlikleri anlamlı kılacak materyaller geliştirilmiştir.
Görme engelli öğrencilerin kavram öğrenmelerine
yönelik olarak ihtiyaçlar belirlenmiş ve bu ihtiyaçlara
yönelik olarak öğretim planı, etkinlik ve materyal
tasarımı yapılmıştır.

Tasarım öncelikle görme yetersizliğine göre dizayn
edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle bireysel eğitim planı
yerine total görmeyen ve az gören öğrencilere yönelik
uyarlamalar yapılmıştır. Çünkü öğrenci grupları bilişsel
ve fiziksel özellikler olarak birbirlerine hemen hemen
çok yakın seviyede olan çalışma grubu az gören ve total
görmeyen olarak iki grup oluşturmaktadır.

Fen Bilimleri Öğretim Programı ülkenin her yerinde
uygulandığından konuyla ilgili mevcut kazanım
değiştirilmemiş, mevcut kazanım üzerinden öğretim
planı tasarımı yapılmıştır.
Bu amaçla öğrencilere ilgili kazanımın kazandırılması için
1 adet ders bilgi paketi tasarlanmıştır.

Ders bilgi paketleri;

6.6.1.1 Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
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Çalışma Yaprağı 1’in Uygulanışı

Çalışma Yaprağı 2’in Uygulanışı
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Sonuçlar

Ders Bilgi paketi öğrencilerin görme
yetersizlikleri, konunun öğrenilme düzeyi,
öğrenci ihtiyaçları, kavram öğretimi, öğretim
stratejileri ve değerlendirme ölçütleri dikkate
alınarak tasarlanmıştır.

Öğretim etkinliği ve materyali geliştirilirken:
• Öğretimin amacı nedir?
• Hangi kavramlar anlatılmalıdır?
• Çalışmanın içeriğinde neler olmalıdır?
• Öğrencilere içerik nasıl verilmelidir?
• Öğretim sürecinde hangi süreçlere yer verilmelidir?
• Ulaşılan çıktıları ölçmek için hangi araçlar
kullanılmalıdır?
• Kavram öğretimine yönelik ne tarz etkinlik ve
materyal geliştirmelidir?
• Geliştirilen öğretim materyallerinin sunumu nasıl
yapılmalıdır?
sorularına cevap aranmıştır.

Bu amaçla:
• Öğretimin amacının bilinmesi öğretim planı, etkinlik
ve materyal tasarımını kolaylaştırmıştır.
• Her bir öğretim planında birbiri ile ilişkili en fazla 2
kavramın öğretimi süreçlendirilmiştir.
• Çalışmada, öğrenci öğrenmelerini destekleyici sade
bir içerik hazırlanmıştır.
• Hazırlanan içerik yapılandırmacı yaklaşıma uygun ve
öğrencilerin kendilerinin keşfetmelerini sağlayıcı bir
şekilde sunulmuştur.
• Kavram öğretiminde öğrenmeleri etkili ve keyifli
kılacak, öğrencinin aktif katılımını sağlayacak,
öğrenci yetersizliklerini en aza indirgeyecek
etkinlikler tasarlanmıştır.

•
•

•

Etkinliklerde materyallerin dokunsal (tactile) olmasına
veya sesli materyaller aracılığıyla kavram öğrenimini
desteklemesine dikkat edilmiştir.
Öğrenci grupları akran dayanışmasına imkan
sağlayacak
şekilde
oluşturulmuştur.
Akran
dayanışmasının sağlanabilmesi için gruplar az gören ve
total görmeyen öğrencilerin bir arada olabileceği
şekilde düzenlenmiştir.
Etkinlikler
öğrencilerin
bireysel
olarak
gerçekleştirmesini destekleyecek şekildedir. Fakat
öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla
öğretmen etkinlikler sırasında yönlendirme yapmış ve
bazı durumlarda etkinliğin büyük bir çoğunluğu
öğretmen tarafından gerçekleştirilmek zorunda
kalınmıştır.
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• Çalışma yaprakları yapılandırmacı yaklaşım odaklı
hazırlanmıştır. Buna göre öğrenci etkinlikler ve
etkinlikler sonucunda sorulan sorular sayesinde
bilgiyi kendisinin yapılandırması sağlanmıştır.

TEŞEKKÜRLER…
Güzel nesiller yetiştirmek için her bireyi önemsemek
gerekir. Engellilerin, engel olmadığının farkına varmak ve
gelecek nesillere engel çıkarmamak için engellileri
önemseyelim…
S. Levent ZORLUOĞLU
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