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GİRİŞ
Görme yetersizliğinden etkilenen birey yasal ve eğitsel
olmak üzere iki farklı şekilde tanımlanmaktadır. Yasal
tanıma göre yapılması gereken bütün düzeltmelerden
sonra, normal gören gözün 1/10 yani 20/200’lük görme
keskinliğine ya da daha azına sahip olan ve ayrıca görme
alanı 20 derecelik açıdan fazlasını göremeyen kişilere kör
denilmektedir. Yapılması gereken bütün düzeltmeler
yapıldıktan sonra, görme keskinliği 20/70 ile 20/200
arasında olan bireylere de az gören denilmektedir (Özsoy,
Özyürek, & Eripek, 1989).

Fen eğitimi, özel eğitime gereksinimi olan çocukların dünyayı algılamalarında, algıları
doğrultusunda doğru kararlar vermelerinde, problem çözme yeteneklerinin
gelişmesinde, bilimsel tutum geliştirmelerinde, deneyim ve becerilerinin
arttırılmasında önemli yere sahiptir (Davison & Pearce; Patton, 1995; Patton, 1995;
Peavey, & Leff, 2002; Poon, & Ovadia, 2008).

YÖNTEM

Ör neklem

Bu çalışmada Tasarım Tabanlı Araştırma kullanılarak öğretim tasarımı geliştirilmiştir.
Öğretim tasarımı geliştirilirken ADDIE öğretim tasarım modelinden yararlanılmıştır.
Çalışmanın başında ihtiyaç analizinde ve çalışmanın sonunda uygulama aşamasında
nitel araştırma yaklaşımının bir parçası olan durum çalışması yöntemi kullanılmıştır.
Öğretim tasarımının ihtiyaç analizi aşamasına 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
öğrenim gören 5 öğrenci, 2015-2016 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen uygulama
aşamasına ise 6 öğrenci dahil olmuştur. Veri toplama aracı olarak başarı testleri,
gözlem formu ve görüşme formu kullanılmıştır.
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Haydi, Etkinlik Yapalım
1. Dolgu malzemelerinden birini seçelim.
2. Bir kavanoz ve saklama kabı alalım.
3. Saklama kaplarının içine kavanozları
yerleştirelim (malzemenin kavanozun
altına ve çevresine yerleştirelim)
4. Suyu kaynayana kadar ısıtıp kavanozun
içine koyalım.
5. Kavanozdaki suyun ilk sıcaklığını not ettikten
sonra kavanozun ve saklama kabının ağzını kapatalım.
6. 20 dk sonra kavanozu açıp suyun son sıcaklığını not edelim.

Kör

Ö2
Ö3

Uygulama
Basit ve ekonomik malzemelerden oluşan etkinlikte her
öğrenciye birer kavanoz ve saklama kabı verelim.
Saklama kabının etrafına dolgu malzemesi olarak
kullanması için pamuk, strafor, tahta parçaları, kum,
kağıt parçaları, kumaş parçaları, cam pamuk ve plastik
parçaları verilmiştir.

SONUÇ ve TARTIŞMA
Öğretmen:
Hangi
dolg u
malzemesini
seçmek
istersiniz?
Ö1, Ö3, Ö5, …: Pamuk, kağıt, strafor parçası…
Öğretmen:
Kavanozun
içerisini
sıcak
su
ile
doldurduktan sonra hangi kavanoz daki suy un daha uzun
süreli sıcak kalacağını düşünüyorsunuz?
Ö1, Ö4: Pamuk, kağıt parçaları
Ö3, Ö5: Kum, strafor parçaları
Öğretmen: Başka?
Ö1: Pamuk maddeleri daha sıcak tutmaktadır.
Öğretmen: peki başka?
Ö2: Hocam ben strafor k ullandım ve benim kavanoz daki
suyun sıcaklığı daha az soğ udu. B unun sebebi nasırım straforun daha iyi bir ısı yalıtım
maddesinin olmasındadır.
Ö6: Hocam ben tahta parçaları k ullandım. Tahta parçaları da iyi bir ısı yalıtım malzemesidir.
Çünkü benim kavanozumdaki su da daha az soğudu.
Öğretmen: Peki iyi bir ısı yalıtım malzemesi olduğuna nasıl karar veridiniz. Bu konuda fikri olan
var mı?
Ö9: Hocam sanırım suy un sıcaklığını koruyan madde iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. Çünkü ben
kum kullandım . Benim kavanozum daki su daha çok soğ udu. Herhalde başka bir malzeme
kullansaydım. Daha az soğurdur.
Öğretmen: Isı yalıtım malzemelerinin özelliği ne imiş o halde?
Ö2: Isıyı iyi koruyan madde iyi bir ısı yalıtım malzemesidir.

 Görme yetersizliği olan öğrenciler görme duyusundaki yetersizliğe bağlı olarak
diğer duyularını farklı derecelerde ve sıklıkta kullanmaktadırlar. Öğrencilerin
bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim sürecinde farklı
duyuları ön plana çıkararak etkinliklerle görme yetersizlikten etkilenen
bireylerin bilimsel bilgiye ulaşmaları kolaylaştırılabilir.
 ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesinde yer alan mikro ölçekteki (atom, molekül
vb.) kavramlara yönelik hazırlanan etkinlikler uygulanmadan önce etkinliklerin
amacı ve hedeflediği kavramın ebatlarına veya fonksiyonlarına ilişkin detaylı
betimlemeler yapılmalıdır.
 Ülkemizde okullarda standart bir öğretim programı uygulandığından görme
yetersizliği olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçları veya ilgili üniteye özel
gereksinimleri çoğu zaman göz ardı edilmektedir. ‘Maddenin Halleri ve Isı’
ünitesinde yer alan kazanımlar azaltılarak etkinlik temelli bir öğretimle
öğrencilerin temel kavramları öğrenebilmeleri sağlanmalıdır.
 Görme yetersizliği olan bireylerin gereksinimleri doğrultusunda etkili fen
öğretiminde yapılan çeşitli uyarlamalar ve iyileştirmeler ekonomik açıdan
maliyetli olabilmektedir. Bu yüzden öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate
alınarak araç-gereç ve materyal desteği sağlanması konusunda okullara ve
öğretmenlere bütçe desteği verilmelidir.
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