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Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114K725 no’lu proje kapsamında
desteklenmektedir. Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmen ve
öğrencilere teşekkür ederiz.

*Öğrenmelerin

büyük kısmı görme duyusu aracılığıyla

gerçekleştiğinden

görme

yetersizliğinden

etkilenmiş

öğrenciler, eğitim sürecinde bilişsel gelişim ve kavramsal
öğrenme açısından gören akranlarına göre oldukça
dezavantajlı durumdadırlar.

*Görme

yetersizliği yaşayan öğrenciler özellikle şekil,

resim, grafik gibi görseller içeren fen derslerine ait
konuları öğrenmede oldukça zorlanmaktadırlar.
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*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, Büyüme ve Gelişme”

ünitesi de kavramlar açısından zengin bir potansiyele
sahip olduğundan konunun öğretimi ve öğreniminde

çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır.

*Bu

alanda karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik

olarak

öğretimde

öğrencilerin

bir

görme

bireyselleştirilmiş

takım

uyarlamalara

yetersizliğini

yöntem,

teknik

gidilerek

dikkate
veya

alan

stratejiler

seçilmeli ve buna uygun olarak tasarlanmış öğretim
materyalleri kullanılmalıdır.
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*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.

ARAŞTIRMANIN AMACI
Ortaokul 6. sınıf görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin;

* Fen

Bilimleri dersine yönelik öğrenme ihtiyaçlarını tespit
etmek;

* İhtiyaçlar

göz önünde bulundurularak “Bitki ve Hayvanlarda

Üreme, Büyüme ve Gelişme” ünitesinin etkili öğrenimini
sağlayacak öğretim materyalleri ve etkinlikleri tasarlamak,

* Tasarlanan

öğretimin

öğrencilere

uygulanarak

etkililiğini

değerlendirmektir.
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YÖNTEM
*Çalışmada
olup,

tasarım tabanlı araştırma yöntemi kullanılmış

belirlenen

amaçlar

doğrultusunda

3

aşama

izlenmiştir.
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Dört adet kazanım içeren bitki ve hayvanlarda üreme,
büyüme ve gelişme ünitesinde;
• 4 adet modül,
• 8 adet bilgi paketi,
• 8 adet etkinlik,
• 14 adet model tasarlanmış,
• 25 adet gören yazı, 26 adet Braille olmak üzere toplam
51 farklı bilgi yaprağı baskı alınmış,

• 15 ders saati uygulama yapılmıştır.
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ÇALIŞMA GRUBU

VERİ TOPLAMA ARACI
*Sınıf içi gözlemler,
*Yarı yapılandırılmış görüşmeler,
*Odak grup görüşmeleri,
*Başarı testleri, tutum ve motivasyon ölçekleri
*Bu

çalışmada
verilmiştir.

sadece

başarı

testi

bulgularına

yer
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VERİ TOPLAMA ARACI
*Tasarlanıp

uygulanan

öğretim

materyalleri

ve

etkinliklerinin görme yetersizliği yaşayan öğrencilerin
başarı düzeylerine etkisini test etmek amacıyla ÜBGBT
(Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme Başarı
Testi) geliştirilmiştir.

Testin geliştirilmesinde;

*İlgili

üniteye ait kazanımlar dikkate alınarak 30 adet

çoktan seçmeli soru hazırlanmış,

*Test,

uzman görüşleri doğrultusunda dil ve kapsam

geçerliliği sağlanarak 20 soruya indirilmiş,

*Test,

geçerlik ve güvenirlik analizleri için Erzurum İl

merkezindeki bir ortaokulda 6. sınıfta öğrenim gören 58
öğrenciye uygulanmıştır.
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Yapılan madde analizleri sonucunda ;

*testin ortalama madde güçlüğü 0.66,
*ortalama ayırt ediciliği 0.56,
*t testi sonuçlarına göre, başarı testinin alt ve üst grupları
ayırt etmede yeterli olduğunu görülmüştür (t= -15.558,

sd= 28, p<.05).

*Testin

KR-20

güvenirlik

katsayısı

ise

0.93

olarak

hesaplanmıştır.

BULGULAR
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*Geliştirilen

başarı testi çalışmanın birinci ve üçüncü

aşamalarında

öğrencilere

öntest-sontest

şeklinde

uygulanmış,

*Uygulama
sonucunda

öncesi/sonrası elde edilen verilerin analizi
tasarlanan

öğretimin

öğrencilerin

başarı

düzeylerine etkisi ortaya çıkarılmıştır.
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* Fakat

son test sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin yüzde

başarılarının 25 ile 80 arasında değişmesi öğretim sonucunda
başarının istenilen düzeyde artmadığını düşündürmektedir.

* Öğrencilerde;

okuma/yazma becerilerinin

zayıflığı, testi

kendi kendilerine cevaplarken zorlanmaları, çoktan seçmeli
sorulardaki seçenekleri akıllarında tutamamalarından dolayı
bireysel

olarak

uygulanan

testlerin

öğrencilerin

gerçek

başarılarını tam olarak yansıtamadığı düşünülmüştür.

*Bu

nedenle kavramsal öğrenmeleri derinlemesine analiz

etmek için her bir öğrenci ile yarı yapılandırılmış
görüşmeler de yapılmıştır.

*Elde

edilen verilere göre çalışma grubundaki her bir

öğrencinin görüşmedeki başarı yüzdesi son teste göre

daha yüksek çıkmıştır.
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Ö4

SONUÇ
*Ön

test ile Son Test puanları arasında meydana gelen

artışın istatiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu (p.<.05),
yapılan uygulama ve etkinliklerin görme yetersizliğine
sahip öğrencilerin derse yönelik başarılarını önemli
düzeyde artırdığı belirlenmiştir.
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SONUÇ
*Görme

duyusunda

yaşanan

yetersizliğin

öğrenmede

herhangi bir engel oluşturmayacağı, bireysel ihtiyaç ve
yetersizlik

düzeylerine

uygun

strateji,

yöntem

ve

teknikler kullanılıp öğretim materyal ve etkinlikleri
tasarlandığında kavramların öğrencilere etkili bir şekilde
kazandırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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BENİ DİNLEDİĞİNİZ
İÇİN TEŞEKKÜR
EDERİM..!!!




Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114K725 no’lu proje
kapsamında desteklenmektedir. Destek için TÜBİTAK’a
teşekkür ederiz.
Araştırmaya gönüllü olarak katılan öğretmen ve öğrencilere
teşekkür ederiz.
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