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A

GİRİŞ VE ARKA PLAN

1

Engelli Çocukların Eğitimi2
Türkiye’de engelli çocukların eğitimine yönelik gerekli kanunlar yürürlüğe girmesine rağmen
haklar, eğitim ortamlarında istenen düzeyde güvence altına alınamamıştır. Engelli çocukların
eğitime tam ve etkin katılımının sağlanamadığı, hatta ayrımcılığa uğradığı da bilinmektedir.
Engelli bireylerin haklarını ulusal düzeyde garanti altına alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren
5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’a göre engellilerin eğitim alması hiçbir gerekçeyle
engellenemez; engelliler, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, yaşadıkları çevre ile
bütünleştirilmiş ortamlarda, eşitlik temelinde, yaşam boyu eğitim olanağından ayrımcılık
yapılmaksızın yararlanırlar.
Engelli çocukların eğitimine ilişkin olarak, 1983 yılında yürürlüğe giren 2916 sayılı Özel Eğitime
Muhtaç Çocuklar Kanunu ile ise eğitim ortamlarında düzenlemelerin sağlanması için gerekli
mevzuat yapısı oluşturulmuştur. Bu Kanun ile engelli her çocuk engel durumu ve derecesine
bakılmaksızın özel eğitim olanaklarından yararlanabilme hakkına sahip olmuştur. Hatta
kaynaştırma yoluyla eğitimden doğrudan bahsedilmemiş olsa bile, Kanun’un 4. maddesinde,
“Normal çocukların eğitimleri için açılmış olan okul ve eğitim kurumlarında normal akranları
arasında eğitilmeleri için gerekli tedbirler alınır” denerek kaynaştırma yoluyla eğitime
gönderme yapılmıştır.
1997 yılında yürürlüğe giren 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
kaynaştırma yoluyla eğitim, “özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı etkileşim
1

Bu bölüm daha önce ZİÇEV tarafından yürütülen ve Ulusal Ajans tarafından desteklenen “Design of

Curriculum for Teachers and Other Professionals Working for individuals with Intellectual Disabilities” Projesi
Alan Araştırması ve Politika Önerileri Raporu (Sözleşme No 2015-1-TR01-KA202-022422) kapsamında yer
alan ve bu proje ile doğrudan ilişkili arka plan bilgilerini de aynen alıntı ile içermektedir.
2 Z. Hande Sart vd. “Türkiye Kaynaştırma Eğitiminde Nerede? Eğitimciye Öneriler”, 13. Ulusal Eğitim Bilimleri

Kurultayı, Malatya, 2004.(Yazarın onayı ile olduğu biçimde aktarılmıştır.)
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içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirmek için
geliştirilmiş eğitim ortamları” olarak tanımlanmıştır. 2006 yılında kabul edilen ve güncellenen
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile engelli çocukların eğitiminde kaynaştırma yoluyla
eğitime öncelik verilmiştir.
Engelli çocukların eğitim hakları konusu uluslararası düzeyde incelendiğinde Türkiye’nin de
imzaladığı ve 2006 yılında yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi
karşımıza çıkar.
Sözleşme’nin 24.maddesinde, engelli çocukların engelli olmayan akranları ile birlikte
bütünleştirilmiş eğitim ortamlarında eşit haklara sahip olduğuna ve bu hakların garanti altına
alınabilmesi için yasal düzenlemelerin gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar
Ulusal düzeyde kanunların ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine, hatta uluslararası düzeyde
imzalanmış olan deklarasyonlara (İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Çocuk Hakları
Sözleşmesi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi gibi) rağmen Türkiye’de özel eğitim alanındaki
uygulamalarda ciddi sorunlar engelli çocukların eğitim hakkı: insan hakları çerçevesinde
kaynaştırma/bütünleşme yoluyla eğitim yaşanmaktadır. Ülke genelinde farklılıklar gösteren bu
sorunlardan bazıları şunlardır:
•

Engelli öğrencilerin tanılama sürecinde yaşadığı sorunlar (Rehberlik ve Araştırma
Merkezleri tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılamalar ile Araştırma veya
Üniversite Hastaneleri tarafından yapılan tıbbi tanılamalar),

•

Tanılamaya bağlı olarak gelişen etiketler,



Eğitim ortamlarına yerleştirme kararları (en az kısıtlayıcı ortamdan - genel eğitim
ortamıyla aynı olmasa bile en benzer çevrede olan- en fazla kısıtlayıcı ortamlara;
kaynaştırma yoluyla eğitim ortamı, özel eğitim sınıfı, özel eğitim okulu işitme/görme/zihinsel engelliler okulları gibi-) verilirken yaşanan sorunlar;

•

Eğitimde tıbbi modelin geçerli olmasının yaratmış olduğu sorunlar;

•

Okul yönetimi-öğretmen-okul psikolojik danışmanlar tarafından engelli çocukların
ihtiyaçlarına göre hazırlanması gereken bireyselleşmiş eğitim
oluşturulmasında ve uygulanmasında yaşanan sorunlar;

•

Okul ve sınıf ortamlarının fiziksel durumlarına ilişkin sorunlar;
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programlarının

•

Eğitim-öğretim

programları

ve

materyallerine

dair

sorunlar,

kabul

edilebilir

Uyarlamaların yapılamaması ve öğretmenlerin rol ve yetkinliklere dair sorunlar;
•

Engelli öğrencilerin farklılığının zenginlik değil eksiklik olarak algılanmasından
kaynaklanan dışlanmalarına dair sorunlar.

Tüm bu sorunlar düşünüldüğünde özel eğitim alanındaki uygulamalar elbette istenen düzeyde
olamamaktadır. Uygulamadaki sorunlar, kaynaştırma yoluyla eğitim özelinde ele alındığında
ise daha görünür olmuş; sadece özel eğitime dair değil, temel eğitimde yaşanan sorunlar
olarak da kendilerini göstermiştir.
Kaynaştırma yoluyla eğitim, engelli çocukların yaşadığı güçlükler/zorlukları ve ihtiyaçları ne
olursa olsun, akranları ile birlikte aynı fiziksel ortamları paylaşması anlamına gelmemektedir.
Aksine engelli çocukların okul ortamlarında eğitim ve öğrenim süreçlerine tam katılımının
sağlanması anlamına gelmektedir. Bu tam katılım, çocukların akademik, sosyal, duygusal ve
fiziksel gelişimlerinin tam olarak desteklenmesi ve eğitim ortamlarının, programlarının
uyarlanması ile gerçekleşebilecektir. Bunların mümkün olabilmesi için kaynaştırma yoluyla
eğitime hem bilimsel hem de hak temelli bir çerçevede yaklaşmak gerekmektedir. Engelli bir
çocuğun kaynaştırma yoluyla eğitim alabilmesi en temel insan hakkıdır. Bu hak neden garanti
altına alınamamıştır? Bu soru sorulduğunda aşağıdaki gibi yanıtlar gelebilmektedir:
•

Okul ve sınıf ortamlarımız fiziksel olarak hazır değildi;

•

Sınıf mevcutlarımız çok kalabalık;

•

Hem engelli öğrenciyle hem de sınıftaki diğer öğrencilerle aynı anda ilgilenmek
mümkün değil;

•

Öğretmenlik eğitimimde engellilerle ilgili hiç ders almadım;

•

Kısıtlı kaynaklarla neler yapabileceğimi bilmiyorum;

•

Farklı öğrenen çocuklar için en iyi ortamın nasıl oluşturulduğunu bilmiyorum;

•

Bazı engel durumlarını hemen tanıyorum (görme/işitme/bedensel engellilik gibi) bazı
engel gruplarını tanımıyorum (özel öğrenme güçlüğü gibi);

•

Uygun materyalimiz yok;

•

Diğer çocuklar ve velileri engelli çocukları sınıfta istemiyor;

•

Bireyselleşmiş eğitim programını sınıfta tek başıma uygulamakta güçlük çekiyorum,
hatta sınıf içi uygulamayı alanıma göre nasıl şekillendirebileceğimi bilmiyorum.

Bu yanıtların hemen hemen hepsi, kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında yapılan
bilimsel

araştırmalarda öğretmenlerin kaynaştırma
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sürecindeki

rollerinin,

bilgilerinin,

özelliklerinin, yeterliliklerinin ve engelli çocuklara karşı tutumlarının önemini vurgulamıştır 3.
Kaynaştırma yoluyla eğitimde gerekli koşulların sağlanamadığı durumlarda “kaynaştırma”,
engelli çocukların, akranları ile birlikte sadece fiziksel olarak aynı ortamda olmasının ötesine
geçememektedir. Hatta kaynaştırmada olan öğrenciler için “arada kaynayan RAM’lık4 (3)
çocuklar” diye yaygın bir söylem de Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır.
Kaynaştırma Yoluyla Eğitimde Neredeyiz?
Uygulanma süreci içinde karşımıza çıkan sorunlar nedeniyle “kaynaştırma yoluyla eğitim
Türkiye’de başarısız olmuştur” söylemi sık sık tekrarlanır olmuştur. Başarısız oldu denip,
engelli çocuklara tek seçenek olarak -sözde en iyi seçenek olarak- özel eğitim sınıfları (eski
adıyla özel ‘alt’ sınıflar) veya özel eğitim kurumları sunulmuştur. Bu yönlendirme ve yerleştirme
kararı ile öğrencinin, eğitimin temel amacı olan öğrenmeyi, düşünmeyi, yaratıcılığı içine alan
bilişsel yetenekleri göz ardı edilmiştir. Böylece sosyal ve duygusal gelişim ile beyin gelişimini
de destekleyen ve geliştiren ortamlardan engelli çocukların mahrum bırakılmasının önü
açılmıştır.
Kaynaştırma yoluyla eğitim, Türkiye’de tanılama, diğer bir deyişle bireyin engel durumuna dair
bir teşhis alması ile başlayan bir sürecin parçası hâline gelmiştir. Tanının, özel eğitim ve
rehabilitasyon hizmetlerinde eğitim ortamlarına yerleştirme kararı için kullanılması özel eğitim
hizmetlerine

dair

mevzuatlarda

belirtilmiştir.

Engelli

çocuklar,

tanıya

bağlı

olarak

sınıflandırılmakta; engellilik durumu, sınıflandırılmaya bağlı bir etiketlendirme yapılarak, bir
çocuğu tanımlayan tek özellik hâline dönüştürülmektedir. Tanılama, bir taraftan tanı destek
hizmetlerinin erişiminde engelli çocuklara hizmet garantisi sağlarken, bir taraftan da
damgalamaya ve ayrımcılığa neden olabilmektedir. Hatta tanı ile birlikte “Nasıl olsa engelli”
denip eğitime dair beklentiler düşürülmektedir.
Tanı almayan bir öğrenciye tanı alana kadar herhangi bir müdahale yapılamamaktadır. Ayrıca
mevzuat gereği sınıf ortamlarında aynı engel grubundan öğrencilerin yerleştirilmemesi
gerektiği belirtilmiş olsa bile kalabalık sınıf mevcutlarına aynı engel grubundan öğrencilerde
eklenince sınıfta tek başına olan öğretmen zor durumda kalmaktadır. Böylece engelli

3

Bülbin Sucuoğlu ve Selma Akalın. “Kaynaştırma Sınıflarına Alternatif Bir Bakış: Çevresel Davranışsal

Değerlendirme ile Öğretimsel Özelliklerin İncelenmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Özel Eğitim Dergisi, 11 (1), 2010. s.19-37.
4

RAM: Rehberlik Araştırma Merkezleri engelli çocukların eğitim hakkı: insan hakları çerçevesinde
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öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyal, davranışsal hatta akademik gelişimine katkıda bulunması
tek bir öğretmenden beklenir olmuştur.
Başarısızlıktaki ikinci neden, engelliğe dair kullanılan yaklaşımdır. Her birey farklıdır. Buna
karşın, öğrencinin gereksinim durumu yaşadığı çevre gözetilmeksizin ‘medikal/tıbbi’ bir bakış
açısıyla ele alınmaktadır. Bu da beraberinde rehabilitasyon ve destek eğitim hizmetlerinden
yararlanabilmek için tıbbi tanılama gerekliliğini ortaya koymuştur. Böylece, bu yaklaşıma göre
yapılan tanılama sonrasında bireylerin ne tür rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanacağına,
engel durumunun derecesine/özür oranına göre okul türüne bile karar verilebilmektedir. Bu
tanılama, kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamasına dair hiçbir bilgi verememektedir. Tanıya
bağlı olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanması gerekirken BEP’ler, alınan
tanı çerçevesinde (örneğin; zihinsel engellilik, özel öğrenme güçlüğü, görme engellilik gibi)
bireylerin engel durumu düşünüldüğünde neyi yapabileceğinden çok neyi yapamayacağına
odaklanmış5 olup hiçbir bağlamsal öğeyi (çocuğun gelişimsel özellikleri, yakın çevre özellikleri
-ailenin ekonomik ve eğitim durumu, okul ortamı, öğretmen yeterlikleri gibi-) içine almamıştır.
Tıbbi model yaklaşımında engelli olma durumu ya da özel gereksinim durumu, bireyin içinde
yaşamış olduğu tedavi edilmesi gereken bir sorun olarak görülmeye devam etmiştir.
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP), her bir engelli çocuk için yazılı olarak, bireyin bağlı
olduğu eğitim kurumunda oluşturulan birim tarafından geliştirilmiş olan ve engelli çocukların,
öğretmenlerin, ana babaların özel ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan özel eğitim
programlarıdır.
Kaynak:http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/34/10/876303/icerikler/her-yonuyle-bep-Bireysellestirilmis-egitimplani_428282.html

Üçüncü neden, engellilik/özel gereksinim ve kaynaştırma yoluyla eğitimde kullanılan
terminolojideki

karmaşadır.

Terminoloji

karmaşası

kaynaştırma

yoluyla

eğitim

uygulamalarında ciddi sorunlara neden olabilmektedir.
Engellilik “bireyin bir niteliği değil, sosyal çevre tarafından oluşturulan karmaşık yapının
sonucunda ortaya çıkmaktadır6”. Eğer karmaşık bir yapı varsa engelliliği tanımlamak pek

5

Mike Oliver. Understanding Disability: From Theory to Practice, New York: Palgrave Macmillan, 2009.

98 birinci kısım: temel metinler
6

World Health Organisation (WHO). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICIDH-

2), Geneva: WHO, 2001. s.20.

8

mümkün olamayacaktır. Hatta Dünya Engellilik Raporu’na göre7, (6) engelliliğe dair deneyimler
çok kapsamlı olduğundan tanımlanması gittikçe zorlaşmaktadır. Aynı şekilde kaynaştırma
yoluyla eğitimin tanımlanmasında da problem oluşmaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitim
dendiğinde ne anlamaktayız? Süreç içinde tecritten (izole edilecek şekilde düzenleme; örneğin
özel eğitim okulları) birleştirmeye (entegrasyon) ve bütünleşmeye (kaynaştırma yoluyla
eğitime) giden bir yol bulunmaktadır. Kaynaştırma yoluyla eğitime karşılık gelen
içerleyici/kapsayıcı eğitim de Türkçe kullanımlar arasında yer almaktadır.
Kaynaştırma yoluyla eğitimin amacı; özel eğitime ihtiyacı olan bireylere destek eğitim
hizmetleri de verilerek yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitimlerini
sürdürmelerini sağlamaktır.
Kaynak: http://orgm.meb.gov.tr/alt_sayfalar/yayimlar/kaynastirma/kaynastirma.pdf

Bütünleşme ya da bütünleştirme (kaynaştırma yoluyla eğitim) sadece engelli çocukları mı
kapsamaktadır? En az kısıtlayıcı ortam demek ile makul uyarlamalar yapılarak engelli
çocukların engelli olmayan akranları ile aynı sınıflarda olması mümkün olabilir mi? En az
kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi, engelli öğrencinin akranlarıyla birlikte aynı eğitim ortamında
bulunarak eğitim ihtiyaçlarının giderilebildiği eğitim ortamlarına yerleştirilmesini öne sürer.
Kaynak: http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/24/01/145603/dosyalar/2014_09/22021708_unite02.pdf

Yapılan yerleştirmeler sonucunda engelli çocukların akranları ile ilişki kurmaları engellendiği
gibi temel eğitim ile ilgili öğretim programlarına erişimi de engellenmiş olmaktadır. Böylece
engelli çocuklar ile ilgili beklentiler de gittikçe düşmektedir.
Peki nedir kaynaştırma yoluyla eğitim? Neyi yansıtmaktadır? D. Mitchell’a göre; kaynaştırma
yoluyla eğitim bir ülkedeki sosyal, politik, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamların birbirleriyle
olan ilişkisinin yansımasıdır8. Kaynaştırma yoluyla eğitim, engelli çocukların akranlarıyla aynı
sınıfta bulunarak eğitim alması gibi basit bir tanımlama içermelidir.

7

WHO/World Bank. World Report on Disability. 2011. Erişim tarihi: 20 Temmuz 2015.

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/index.html engelli çocukların eğitim hakkı:
insan hakları çerçevesinde kaynaştırma/bütünleşme yoluyla eğitim 99
8 David Mitchell. “Sixteen Propositions on the Contexts of Inclusive Education”. Contextualizing Inclusive

Education içinde, der. David Mitchell. Londra: Routledge, 2005. s.22-36.
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Dördüncü neden ise, Türkiye’de özel eğitime dair mevzuatta ve yönetmeliklerde yeri olduğu
hâlde kaliteli eğitime erişimdeki problemlerdir. Engelli çocukların eğitimdeki ihtiyaçlarını yerine
getirmeye çalışan paydaşlar -özellikle öğretmenler, okul idarecileri ve aileler- gerekli desteği
alamamaktadır. Bu da beraberinde öğretmenlerin rolleri ve yeterliliklerine dair sorunu ortaya
çıkarmaktadır. Öğretmenlerin; cinsiyet, etnik köken, din, dil ve engel durumuna bakmaksızın
tüm çocukların eğitim ve öğretimlerine destek vermek yükümlülükleri vardır. Bu
yükümlülüklerini yerine getirirken, sınıf ortamlarında öğrenmeyi destekleyici biçimde
şekillendirilmesi gerekmektedir9. Tüm bu koşulları sağlayabilmek için de hizmet-öncesi ve
hizmet-içi eğitimlerle öğretmenlere bu becerilerin kazandırılmış olması ve öğretmenlerin -hatta
yöneticiler ve okullardaki psikolojik danışmanların- her çocuğa hizmet verebilecek bilgi
donanımına sahip olması gerekmektedir. Ancak öğretmenler tam donanımlı olarak mezun
olamamakta ve bu eksiklikler de, yetersiz kalan hizmet-içi eğitimlerle giderilememektedir.
Uygulamada ciddi başarısızlıklara neden olan son etmen ise engelli öğrencilerin mikro
düzeyde yaşadıkları dışlanmalardır. Daha önce belirtildiği gibi, engelli bir öğrencinin engelli
olmayan akranları ile aynı sınıfta olması kaynaştırma olarak algılanmamalıdır. Çünkü fiziksel
olarak aynı sınıfta bulunması, eğitim programlarına tam ve etkin katılım sağladığı anlamına
gelmemektedir. Sınıf ortamında en arkada oturtularak ders saatleri boyunca aynı ödevin
yapılıyor olması veya okuma yazma bilmediği hâlde sınıf geçiliyor olması kaynaştırma yoluyla
eğitim değildir. Ya da işitme problemi olduğu için öğrenciyi en ön sırada tek başına oturtmak
kaynaştırma için iyi bir örnek teşkil etmez. Ayrıca aynı engel grubundan çocukların aynı
sınıflarda bulunması da kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarına engel teşkil etmektedir.
Okul ortamlarında özellikle engelli ve üstün yetenekli öğrencilere yönelik destek eğitim odaları
büyük önem teşkil etmektedir. Ama bazı durumlarda bu odalar, öğrencinin sürekli sınıfından
alınıp yine ayrıştırılmış ortamda eğitim almasının önünü açarak kaynaştırma yoluyla eğitimden
uzaklaşmasına neden olabilmektedir. Buna karşın velilerin bir kısmının, ilkokul sonrasında
kaynaştırmada zorlanacağı ve kalabalık sınıflarda ilginin az olacağı düşüncesiyle çocuklarını
az

mevcutlu

özel

eğitim

sınıfı

veya

özel

eğitim

okullarına

göndermek

istediği

bilinmektedir10.(10)

9 Michael F. Giangreco vd. “Teacher Engagement with Students with Disabilities: Differences Between

Paraprofessional Service Delivery Models”, Research and Practice for Persons with Severe Disabilities,
26(2), 2001. s.75-86. 100 birinci kısım: temel metinler
10 Z. Hande Sart. Kişisel paylaşım, saha deneyimi. 2015.
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Yukarıda yer alan konulara tek tek değinilmediği zaman kaynaştırma yoluyla eğitim elbette
mümkün olamayacaktır. Bu bağlamda neler yapabiliriz? Öncelikle hem uluslararası hem de
ulusal düzenlemelere bakıldığında, kaynaştırma yoluyla eğitim Türkiye’de istenen bir
durumdur. Bir çocuğun eğitim hakkından yararlanmaması ciddi bir insan hakkı ihlali olduğu gibi
uluslararası hukuk düzeyinde de kanuna karşı olmaktır. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’nden alınan veriler doğrultusunda11 2014-2015 öğretim yılı itibariyle
kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında her tür engel durumu ve kademede toplam
172.392 öğrenci eğitim görmektedir. Bu sayı oldukça fazladır. Bu noktada şu soruların
yanıtlarını düşünmemiz gerekmektedir: Eğitimde ne kadar içerleyiciyiz ya da ne kadar
bütünleştiriciyiz? 172.392 öğrenciyi düşündüğümüzde, eşit ve kaliteli eğitime erişimi
sağlayabiliyor muyuz? Öncelikle sınıflarımız farklılıklara karşı - ki farklılık derken özel
gereksinim durumu kadar kültürel, dil ve etnik farklılıkları da düşünmek lazım - ne kadar kabul
edici? Toplum ne kadar kabul edici? Akranları ile beraber aynı sınıflarda olan engelli
öğrencilerden beklentilerimiz nedir? Farklı öğrencileri sınıflarımızda istiyor muyuz? Tüm bu
yanıtlarla aslında engelli öğrencilerimizin özelliklerini, içinde bulundukları çevre ile uyumunu
geliştirebilir ve kaynaştırma yoluyla eğitimin başarılı olmasını sağlayabiliriz.
Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamalarındaki Sorunlara Yönelik Öneriler
Yukarıda belirtildiği gibi engelli olma durumu, tıbbi model temelinde çoğu zaman bir hastalık,
kusur, üretken olmama ve bağımlı olma hâli olarak da tanımlanmaktadır. Ancak bu
yaklaşımda, sosyal algılar ve tavırların bireyin önüne çıkardığı engeller göz ardı edilmektedir.
Bu eleştiriler temelinde gelişen sosyal modelde ise engellilik, kişiye dair bir sorun olarak
görülmek yerine sosyal ortamın/toplumun neden olduğu bir sorun olarak algılanmaktadır.
Sosyal model, kaynaştırma yoluyla eğitimin sorunlarını çözmek için elbette yeterli
olamamaktadır. Kaynaştırma modelinin gerektiği gibi uygulanmamasından kaynaklanan
olumsuzlukları azaltmak ve bu modeli uygulanabilir hâle getirmek için sosyal ve kültürel
bağlamları da içine alacak bir yaklaşım gerekmektedir. Bu noktada sadece engel
durumları/yetersizlikler değil; kültürel, etnik, sosyal farklılıklar ve dil farklılıklarını da kapsayan
biyo-psiko-sosyal model önerilebilir. Bu model ile birlikte, engelliğe bakış açımızda tıbbi model
ve sosyal modeli de kısmen içine alan, daha geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsenmiş olur.

11 Veriler, 12-14 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapılan İşaret Dili Ders Programı Çalıştayı’nda Özel
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştır. engelli çocukların eğitim hakkı:
insan hakları çerçevesinde kaynaştırma/bütünleşme yoluyla eğitim 101
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Urie Bronfenbrenner12, biyo-psiko-sosyal modeli, bireyi merkeze alacak şekilde çevreleyen, her
biri bir sonrakini içine alacak halkalar dizimi olan bir yapı olarak görmektedir. Bu yapılar
mikrosistem, mezosistem, egzosistem, makrosistem ve kronosistemi içermektedir. En içte
bireyi çevreleyen mikrosistem bulunmaktadır. Bronfenbrenner, mikrosistemi “gelişmekte olan
bireyi içeren ve çevreleyen ortam” olarak açıklamaktadır. Bu ortam kişilerin yüz yüze etkileşim
içinde bulunabileceği yerleri (ev, bakım merkezi, okul gibi) kapsamaktadır. Çevrenin ikinci
diziminde, bireyin etkin olarak katıldığı (örneğin, bir çocuğun evdeki, okuldaki, mahalledeki
yaşıtları ile ilişkileri; bir yetişkinin işteki, ailedeki, sosyal yaşamdaki ilişkileri) iki ya da daha çok
ortam arasındaki ilişkileri birleştiren mezosistem bulunmaktadır. Bronfenbrenner’ın teorisine
göre,

bireyi

çevreleyen

üçüncü

halkada

egzosistem

bulunmakta

ve

şu

şekilde

tanımlanmaktadır: “Gelişmekte olan bireyin aktif olarak katılmadığı; ancak yaşanan olaylardan
etkilendiği ortamlar ya da bu ortamları etkileyen bir veya daha fazla ortam”. Bu sistemin bireye
etkisi direkt değil, dolaylı olarak görülmektedir. Bakanlıklar, toplumsal yasalar ve kanunların
etkisi bu sistemde yer almaktadır (örneğin, merkezde bulunan çocuğun bakanlıkta alınan yeni
bir düzenleme ile daha önce edinemediği hakkının garanti altına alınması).Çevrenin en dış
halkasını makrosistem oluşturmaktadır. Bu sistem, kültür, gelenek ve görenekleri, hatta
değerleri içine almaktadır. Engellilik kültürünü belirleyen inanç sistemleri ve ideolojilerde
burada bulunmaktadır.
Burada zaman olgusu kronosistem bağlamında devreye girmektedir. Belirli zamanlarda çıkan
yönetmeliklerin uygulamadaki yansımaları bu zaman döngüsü içinde de değerlendirilmelidir.
Kaynaştırma yoluyla eğitim, bu alt sistemleri içine alacak şekilde ve her alt sistemde yer alan
bireylerin (diğer değişle herkesin) sorumluluğu çerçevesinde düşünüldüğünde istenen şekilde
uygulanabilecektir. Çünkü biyo-psiko-sosyal yaklaşım engelli bireye, ailesine, öğretmenlerine,
politika uygulayıcılarına, hatta engellilik kültürüne gönderme yapmaktadır. En önemli ilke
bireyin biricikliği olup nicel bir sistem yerine (tanı var/yok) nitel bir sistem (bireyin engellilik
durumu ve işlevselliği, tam ve etkin katılımını kolaylaştırıcı/zorlayıcı etmenler) bakış açısını
kazandırmaktadır.
Uygulamadaki sorunların çözümü yolundaki önemli adımlardan biri de evrensel tasarım
ilkesidir. Öğrenmede evrensel tasarım ilkesinin (herkes öğrenebilir) ve her öğrenci için

12

Urie Bronfenbrenner. The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Harvard

University Press, 1979.
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öğrenme planlarının13 devreye girmesi, gelecek için atılması gereken adımların başında
olmalıdır. Bu adımlar atılırken bu alanda çalışan ve savunuculuk yapan bireylerin, ailelerin,
hatta engelli çocukların da görüşlerini dikkate almak gerekmektedir14.
Gerekliliklerden bir diğeri ise, kaynaştırmanın eğitimde olduğu gibi sosyal hayatta, hatta
istihdam boyutunda olmasıdır15.Örneğin; zorunlu eğitim sürecinde kaynaştırma yoluyla
eğitimde bulunduktan sonra yükseköğretimde ayrı üniversite isteği kaynaştırma yoluyla
eğitimin ruhuna tamamen aykırıdır. Tüm adımlar atılıp kaynaştırma benimsenerek temel
eğitimin bir parçası hâline getirildiğinde, “özel eğitim” derken “özel” kelimesine ihtiyaç
duyulmayacaktır. Bu nedenle kaynaştırma, tüm eğitim kademelerini kapsayacak biçimde
şekillendirilmeli, hatta eğitimde kaynaştırmanın olabilmesi için öncelikle sosyal kaynaştırmanın
da sağlanması gerektiği gerçeği kabul edilmelidir.
Kaynaştırma yoluyla eğitim sadece eğitsel bir sistem olarak algılandığı için uygulamada
problemler görmek kaçınılmazdır.
Oysa kaynaştırma yoluyla eğitim, eğitim sistemini içerdiği gibi aynı zamanda öğrenme
sürecinde olan tüm bireylerin ihtiyaçlarını merkez alan bir yaklaşım ve tutumdur. Desteğin,
savunuculuğun, hizmet-içi ve öncesi eğitimlerin de önemli olduğu kaynaştırma yoluyla
eğitimde, ayrımcılık yapılmadan mâkul uyarlama ve okula eşit düzeyde erişim hakkı
tanınmalıdır. Yapılan araştırmalar16, kaynaştırma yoluyla eğitimin engelli öğrencinin öğrenme
ve sosyal gelişimini hızlandırdığını, hatta beyin gelişimine ciddi katkıda bulunduğunu
göstermiştir17. Çocukluk döneminde gelişmekte olduğu için, her türlü çevresel uyaran beyin
gelişimine katkıda bulunmaktadır18.
13 Mirella Zanobini. “Some Considerations About Inclusion, Disability and Special Educational Needs: A
Reply to Giangreco, Doyle & Suter (2012)”. Life Span and Disability, 16(1), 2013. s.83-94.
14 19. Dario Ianes vd. “Light and Shadows in the Inclusive Italian School System: A Reply to Giangreco,
Doyle & Suter (2012)”, Life Span and Disability, 16(1), 2013. s.57-81.
15 20. Salvatore Soresi vd. “Inclusion in Italy: From Numbers to Ideas... That is From “Special” Visions to the
Promotion of Inclusion for All Persons”. Life Span and Disability, 16(2), 2013. s.187-217.
16 Dario Ianes vd. “Light and Shadows in the Inclusive Italian School System: A Reply to Giangreco, Doyle
& Suter (2012)”, Life Span and Disability, 16(1), 2013. s.57-81.
17 J. Leeber. “How Much Brain Does a Mind Need? Scientific, Clinical and Educational Implications of
Ecological Plasticity”, Developmental Medicine and Child Neurology, 40. 1998. s.352-357.
18 Banu Anlar. “Beyinde Plastisite ve Bozuklukları”. Türkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, 9(4),
2013. s.129-137. 104 birinci kısım: temel metinler
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Öğrenme ile birlikte beyin hem yapısal hem de işlevsel olarak değişmektedir. Okul ortamları,
öğrenciyi merkeze alan sınıf ortamları (öğretmen, öğrenci iletişimleri ve etkileşimleri dâhil)
gelişmekte olan beyinde sinir hücreleri boyutunda (nöron düzeyinde) yeni bağlantılar
kurulmasını sağlamaktadır.
Çocuğu merkeze aldığımızda farklılığı ne olursa olsun, öğretilen şekilde öğrenmesi mümkün
değilse başka yolların denenmesi, hatta çocuğun öğrenebileceği yöntemlerin aranması
eğitimciler olarak bizlere düşen görevlerden biridir. Yeni öğretme yolları aramak, var olan
becerilerimizi

tekrar

gözden

geçirmemize

ve

hizmet-içi

eğitim

ihtiyaçlarımızın

da

belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bu görevleri düşünmeye başladığımızda temel
eğitimin parçası olan kaynaştırma yoluyla eğitimde de iyi örnekler oluşmaya başlayacaktır –ki
bunun örneklerini de görebilmekteyiz.
Bu durum düşünüldüğünde elbette aklımıza bir dizi soru gelebilir. Örneğin; eğitim materyallerini
uyarlayabiliyor muyum? Uyarlamak ne yazık muafiyet olarak algılanmakta, hatta bazen bir
uygulamanın her çocuk için aynı olduğu algısı oluşmaktadır. Her çocuk farklıdır ve farklı
ihtiyaçları, farklı öğrenme hızları, farklı meraklarıyla okul ortamlarında karşımıza çıkmaktadır.
Kullandığım materyal, eğitim ve öğretim programlarına ne kadar uygundur ve bunu teknoloji
kullanımı ile destekliyor muyum? Öğrencim materyaline erişebiliyor mu? Ya da o materyalin
erişilebilir bir kopyası mevcut mu? Öğrencim okul, sınıf, oyun alanları hatta tuvaletlere
erişebiliyor mu? Öğrencinin sisteminde yer alan paydaşlarla işbirliğine açık mıyım?
Okulumdaki psikolojik danışmanlar ve öğretmenler özel gereksinim durumu olan çocuklar için
etkileşim hâlinde mi?
İlk nereden başlayacağız? Yukarıda sorulan soruları kendimize sorarak olası ihtiyaçlarımızı
belirleyebiliriz. Eğitim alanında çalışanların yeterli kaynağa, beceriye ve yeterliliğe sahip olması
gerekmektedir. Bu, hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitimle ancak mümkün olabilmektedir. Hatta
gerekli bilgi düzeyine sahip olunduğunda farklılıklara karşı olumlu tutumlarda gelişmeye
başlamaktadır.
Okullar sadece eğitim alanları değildir; aynı zamanda sosyal alanlar olup katılımın esas olduğu
öğrenmenin sadece uygulanan müfredat ile değil, akranların birbiriyle etkileşim ve ilişkileri
içinde de öğrendikleri yerlerdir. Kaynaştırma yoluyla eğitim sadece engelli çocukların değil,
tüm çocukların yararlanabileceği bir eğitim yaklaşımıdır. Kaynaştırma, engelli bireylerin sınıf
arkadaşları tarafından istenmediği ve sürekli azınlık grubu olarak kaldıkları, hatta ikinci sınıf
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vatandaş gibi algılandıkları ortamlar yaratmamalıdır. Ama uygulamalara bakıldığında, engelli
çocukların, hem ‘normal’ gelişen çocuklar hem de aileleri, hatta öğretmenler ve yöneticiler
tarafından ikinci sınıf vatandaş olarak algılanabilecekleri ortamlar yaratılabilmektedir.
Dolayısıyla, özel eğitim alanının hizmet sağlamadaki yetersizlikleri akademik standartların ve
kaynaştırma sınıflarındaki engelli çocuklar için beklentilerin düşmesine neden olmaktadır. Bir
‘damping alanı’ olarak “özel alt sınıf” deniyor olması bile eğitimdeki hiyerarşiye işaret
etmektedir19.(26) Bir çocuğun ‘normal’ bir sınıfa mı, kaynaştırma sınıfına mı, yoksa özel eğitim
sınıfına mı yerleştirileceği ve öğrenmede yaşadığı sorunları yenmede ne kadar yardım
alabileceği dikkatli planlama ve araştırmadan ziyade şans ve okulda veya sınıfta yer olup
olmamasına bağlıdır. Eğitimde eşitlik ilkesi genel bir prensip olarak kabul edilmekte; ancak bu
prensip uygulamada göz ardı edilmektedir. Politikaların uygulanması için istekli olan yerlerde
dahi, kaynak, engellilik alanındaki müfredat ve program geliştirme uzmanlarının
yetersizliği uygulamayı zorlaştırabilmektedir.
Sonuç olarak, bu yazıda eğitim ortamlarında engelli çocukların eğitim haklarının garanti altına
alınabilmesi için kaynaştırma yoluyla eğitimin önemine vurgu yapılmıştır. Bu vurgu için ilk önce
kaynaştırma yoluyla eğitim tanımlanmış, tıbbi modele gönderme yapılmış ve uygulamadaki
sorunlara çözüm için bir model önerisinde bulunulmuştur. Eşitlik, erişilebilirlik ve haklar
bağlamında bilimsel çerçevede kaynaştırma yoluyla eğitimin önemine de ayrıca vurgu
yapılmıştır. İsteyen her bireyin eğitim ortamına ulaşabilmesi ne kadar önemliyse, eğitim
ortamındaki her bireyin hak ettiği şekilde eğitim alması da o kadar önemlidir. Her iki durum
gerçekleşmediğinde ayrımcılık ile karşı karşıya gelmişiz demektir. Sadece biz eğitimcilerin
bireysel çabaları üzerine kurgulanacak uygulamalar sorunları gidermek için yeterli
olamayacaktır. Ama eğitimciler, her çocuğun farklı beyinsel işlevlerle ve çeşitli sosyo-kültürel
geçmişlerden geldiğine ve öğrenebileceğine inanıyorsa beklentileri de değişecektir. Daha önce
vurgulandığı gibi, kaynaştırma yoluyla eğitim sadece eğitimdeki düzenleme değil, aynı
zamanda felsefesi olan bir yaklaşım ve tutumdur.

19 Joseph Shapiro. No Pity, New York: Penguin Random House. 1993. engelli çocukların eğitim hakkı:
insan hakları çerçevesinde kaynaştırma/bütünleşme yoluyla eğitim 105
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Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimle İlgili Hizmetiçi Eğitim
Gereksinimleri20
Öğretmenlerin niteliklerini geliştirme, hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim süreçlerinin
bütünleşmesi ile sağlanmaktadır (Saban, 2000). Öğretmenler, hizmet öncesinde ne kadar iyi
yetiştirilirse yetiştirilsinler, onların mesleklerinde başarılı olabilmeleri için hizmet içinde de
sürekli eğitilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, hizmetiçi öğretmen eğitimi, hizmet öncesi
eğitimin tamamlayıcısı ve mesleğe ilişkin yeni bilgi ve beceriler edinmenin önemli bir yolu
olarak görülmektedir. Tüm mesleklerde olduğu gibi öğretmenlerin de değişimler karşısında
çağın gereklerine uygun, tam donanımlı olarak nitelikli hizmet vermelerini sağlamak için yeni
nitelikler ve yeterlikler kazanmaları gerekmektedir.
Geçmişte, temel öğretmenlik eğitiminin, öğretmenin öğretim kariyeri boyunca yeterli olacağı
görüşü; yerini, öğretmen eğitiminin öğretmenlerin tüm kariyerleri boyunca devam etmesi
gerektiği görüşüne bırakmıştır (Garuba, 2004).
Öğretmenlere

yönelik

hizmetiçi

eğitim;

eğitimde

amaçlanan

niteliklerin

öğrencilere

kazandırılması için gerekli bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklar ile bilimsel, sosyal ve ekonomik
gerçekler ışığında eksikliği kanıtlanan mesleki bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkların
öğretmenlere kazandırılmasını hedefleyen süreçlerin bütünü olarak tanımlanabilir (Budak,
1999).
Öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim programları, çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Bu
amaçlar;

alandaki

yenilik

ve

gelişmelerin

gerektirdiği

davranışların

öğretmenlere

kazandırılması, öğretmenlerin var olan bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim gereksinimlerinin
giderilmesi, hizmet öncesi eğitimin eksikliklerinin giderilmesi, yeni katılanların kuruma uyum
sağlaması, öğretmenler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, öğretmenlerin moral ve
motivasyonunu yükseltmesi, öğretmenlerin bilgilerini tazeleyip mesleki ve teknolojik
gelişmelere ayak uydurması olarak sıralanmaktadır (Baskan, 2001). Hamdan’ın (2003) yaptığı
araştırmaya katılan öğretmenlere göre, hizmetiçi eğitim etkinliklerinin temel amacı öğretmeni
ve öğretimi daha verimli duruma getirmek ve öğretmene bilim, teknoloji ve öğretim
süreçlerindeki yeni gelişmeleri öğretmektir.

20 Doç.Dr Sibel Dal’ın çalışması olup, adı geçenin onayı ile alanyazın bölümünde kullanılmıştır.
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Hizmetiçi eğitimin amacı, bireylere mesleklerinde daha başarılı ve mutlu olmalarını sağlayacak
gerekli bilgi, beceri ve tutumlar kazandırmaktır. Hizmetiçi eğitimin amacına ulaşması ise,
program amaçlarının programa katılanların eğitim gereksinimlerine yönelik olmasına ve bu
amaçların bireylere en etkili yöntem ve araçlarla kazandırılmasına bağlıdır (Yalın, 2001). Buna
göre, hizmetiçi eğitim gereksinimini saptama, nitelikli bir hizmetiçi eğitim programının ilk
aşamasını oluşturmaktadır. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarına etkin olarak
katılmaları ve hizmetiçi eğitim programlarında

öğrendiklerini gerçek sınıf ortamlarında

uygulama olanağı bulmaları isteniyorsa, hizmetiçi eğitimler ve konuları, öğretmelerin
gereksinimleri ve onların sınıftaki etkinlikleri ile yakından ilişkili olmak durumundadır (Lanier ve
Little, 1989; O’Sullivan, 2000). Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Dairesi
Başkanlığı personeli, hizmet içi eğitim programlarındaki kaliteyi, hizmet içi eğitim
programlarına katılacak öğretmenlerin hizmet içi eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, bu
gereksinimlerin karşılanması ve hizmet içi eğitim programlarının belirlenen bu gereksinimler
doğrultusunda oluşturulması şeklinde tanımlamışlardır (Özen, 2005).
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim gereksinimi çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir.
Kuşkusuz, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin hizmet içi eğitim gereksinimi deneyimli
öğretmenlerden farklıdır.
Yeni öğretmenler sık sık sınıfın ve dersin organizasyonu, öğrenci motivasyonu, öğrencilerin
bireysel gereksinimlerini karşılama, sınıf yönetimi ve disiplin gibi çeşitli durumlarda zor
deneyimler yaşamaktadır. Ayrıca, yeni öğretmenler karmaşık okul ve toplum sistemleri ve
politikalarını anlamakta zorlanmaktadır.
Bunun yanı sıra, öğretmenlerin hizmet içi eğitim gereksinimleri zaman içinde de değişiklik
göstermektedir. Öğretmenlerin hizmet öncesindeki eğitimleri, öğretim yaptıkları bölge ve
deneyimlerindeki farklılıklar, öğretmeye ilişkin tutumları, bilgi düzeyleri, teknik bilgi ve kişisel
gelişimlerindeki

değişmeler, onların hizmet içi eğitim gereksinimlerini değiştirmektedir

(Joerger, 2002).
Genelde bilim ve teknolojide, özelde ise, eğitim sisteminin yapı ve işleyişi, eğitim bilimi,
programlar, öğretme-öğrenme süreç ve yöntemleri, eğitim teknolojisinde meydana gelen kimi
değişmeler (Çelikten, Şanal ve Yeni, 2005) öğretmenlerin hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin
sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı öğretmenlerin değişen hizmetiçi
eğitim gereksinimlerinin sürekli belirlenmesi ve hizmetiçi eğitim programlarının bu
gereksinimleri karşılayacak biçimde hazırlanması gerekmektedir.
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Türkiye’de, gerçekleştirilen birçok araştırma, gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim programlarının
amaçlarının öğretmenlerin eğitim gereksinimlerine yönelik olmadığını (Baskan, 2001; Tamer,
1999); hizmetiçi eğitim etkinliklerinin kapsamının ve içeriğinin gereksinimleri karşılamada
yeterli olmadığını (Uçar 2005; Durmuş, 2003) ve hizmetiçi eğitim programları hazırlanırken
öğretmenlerin eğitim gereksinimlerini belirleme çalışmalarının yapılmadığı ya da öğretmenlerin
eğitim gereksinimlerinin çok fazla dikkate alınmadığını (Aydoğan, 2002; Baskan, 2001;
Demirkol, 2004; Durmuş, 2003; Gülmez, 2004; Güneş 2006, Madden, 2003; Tamer, 1999;
Uçar 2005) ortaya koymaktadır.
Türkiye

dışındaki

ülkelerde

de gerçekleştirilen

kimi hizmetiçi

eğitim

etkinliklerinin

planlanmasında eğitim gereksinimlerini belirleme çalışmalarının hiç yapılmadığı ya da
gereksinim belirleme sürecinin bilimsel yöntemlere dayandırılmadığı belirlenmiştir (O’Sullivan,
2000; Tyler ve diğerleri, 1999; Wiles ve Bondi, 1993; Akt: Özen, 2005 ).
Hizmetiçi eğitim etkinliklerinin başarılı olması ve beklentileri karşılaması öncelikle, hedef
kitlenin

gereksinimlerinin

belirlenmesine,

belirlenen

amaçlar

doğrultusunda

uygun

programların hazırlanmasına ve programlarda nitelikli insan gücünün görev ve sorumluluk
yüklenmesine bağlıdır (Ersoy, 1996).
Öğretmenlerin hizmetiçi eğitim programlarına etkin olarak katılmaları ve hizmetiçi eğitim
programlarında öğrendiklerini gerçek sınıf ortamlarında uygulama olanağı bulmaları
isteniyorsa, hizmetiçi eğitimler ve konuları, öğretmenlerin gereksinimleri ve onların sınıftaki
etkinlikleri ile yakından ilişkili olmak durumundadır (Kanlı, 2001; Lanier ve Little, 1989;
O’Sullivan, 2000). Nitekim, Özen’in (2005) yaptığı araştırmada hizmetiçi eğitim programlarında
kalitenin artırılması çerçevesinde hizmetiçi eğitim programlarının planlanması sırasında
öğretmenlerin hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin ilgili alanının uzmanları tarafından
belirlenmesi gerektiği, hizmetiçi eğitim programlarının belirlenen bu eğitim gereksinimlerine
yanıt verecek biçimde konu alanı ile ilgili yeni gelişmeleri ve bilgileri programlara katılacak olan
öğretmenlere aktaracak biçimde düzenlenmesinin gerekli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Ancak, Baskan (2001) ve Tamer’in (1999) yaptıkları araştırmalarda, gerçekleştirilen hizmetiçi
eğitim programlarının amaçlarının sınıf öğretmenlerinin ve yöneticilerin eğitim gereksinimlerine
yönelik olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Yine benzer biçimde, Aydoğan (2002), Durmuş (2003), Güneş (2006) ve Uçar (2005)
tarafından yapılan araştırmalarda da hizmetiçi eğitim etkinliklerinin kapsamının ve içeriğinin
sınıf öğretmenlerinin gereksinimlerini karşılamada yeterli olmadığı ortaya konulmuştur. Bu
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araştırma, Türkiye’de ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretim gereksinimlerinin belirlenmesi
gereksiniminden doğmuştur.
Doç.Dr Sibel Dal ve ekibi tarafından 2006 yılında Eskişehir’de yapılan bir araştırmaya; Proje
ile yöntem, amaç ve yaklaşım olarak örtüştüğünden hareketle örnek ve yayınlanmış bir
araştırma olarak burada yer verilmesinde fayda olduğu değerlendirilmektedir. Anılan
araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim
gereksinimlerini belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimleri nelerdir?
2. Öğretmenlerin, eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim uygulamaları;
Bu soruların cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, branşları, yöneticilik görevine sahip olma ve daha
önce

hizmetiçi

eğitim

alma

durumları

bakımından

farklılaşmakta

olup

olmadığı

değerlendirilmiştir. Araştırma, ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim
gereksinimlerini, uygulanan bir ölçme aracından elde edilen bilgilere dayalı olarak saptamaya
çalıştığından tarama niteliğinde bir çalışmadır.
Araştırmaya Eskişehir’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ilköğretim okullarında görev
yapan öğretmenler katılmıştır. Araştırmada il merkezindeki tüm ilköğretim öğretmenlerine
ulaşmak olanaklı olmadığından, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı yedi eğitim bölgesindeki
ilköğretim okullarından alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyden rastlantısal yolla birer okul
belirlenmiştir. Böylece, araştırma, belirlenen 21 ilköğretim okulunda görev yapan öğretmenler
üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında 676 öğretmene anket gönderilmiş, 534
anket geri dönmüş; anketlerin dönüş oranı %78 olarak gerçekleşmiştir. Geri dönen anketlerden
4 anket gerektiği biçimde doldurulmadığı için değerlendirmeye alınmamıştır.
Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket yoluyla toplanmıştır. Anket formu
iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde kişisel bilgilere yer verilmiştir. İkinci bölümde
ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili hizmetiçi eğitim gereksinimlerini saptamayı
amaçlayan maddeler yer almıştır.
Anketin hazırlanmasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2002 yılında hazırlanan ve kabul
edilen “Öğretmen Yeterlikleri” temel alınmıştır. Bu kapsamda öğretmen yeterliklerinden
eğitme-öğretme yeterlikleri listesi, ankete dönüştürülmüştür. Bu amaçla şu çalışmalar
yapılmıştır:
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•

Eğitme-öğretme yeterlikleri başlığı altında yer alan 14 yeterlik alanı altındaki 206
yeterlik dikkatle incelenmiştir. Her bir yeterlik alanı altındaki yeterliklerin sayıca çok
fazla olması nedeniyle tüm yeterliklerin kullanılmasının, öğretmenler tarafından anketi
içtenlikle doldurmayacağı endişesinden hareketle, 14 yeterlik alanının her birinin
ölçekte bir madde olarak yer almasının uygun olacağı görülmüş; her bir yeterlik alanının
altında yer alan yeterlikler açıklama olarak kullanılmıştır.



Her bir yeterlik alanı, ankette bir öğretmen yeterliği olarak kabul edildikten sonra,
öğretmenlerin bu yeterlik alanlarına yönelik olarak ne derece hizmetiçi eğitim
gereksinimi duyup duymadıklarını belirlemek amacıyla, “Kesinlikle gerekli”, “Gerekli”,
“Karasızım”, “Gerekli değil” ve “Hiç gerekli değil” biçiminde derecelendirilmiştir.



Geçerlik çalışması için anket alandaki öğretim üyelerinin incelenmesine sunulmuş;
onların görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler
sonucunda anket uygulanmaya hazır duruma getirilmiştir.



Uygulanmaya hazır duruma getirilen anket, araştırma grubuna uygulanmış; anketin
güvenilir olup olmadığını sınamak amacıyla Cronbach Alfa Katsayısı (Madde Toplam
Test Korelasyonu) değerine bakılmıştır. Yapılan çözümleme sonucunda 14 maddelik
ölçme aracının alfa değeri, 0.87 olarak bulunmuştur. Özdamar’a (1997) göre, alfa
katsayısının 0.60-0.80 arasında olması ölçeğin oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arasında
olması ise yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

Buna

göre,

Öğretmen Yeterliklerini Belirleme Anketinin yüksek derecede güvenilir olduğu
söylenebilir.


Anket, 2006 öğretim yılının bahar döneminde örneklemde yer alan okullardaki
öğretmenlere araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.

Araştırma bulgularına göre, ilköğretim öğretmenleri, öğrenciyi tanıma, öğretimi planlama,
materyal geliştirme, öğretim yapma, öğretimi yönetme, başarıyı değerlendirme, rehberlik
yapma, temel becerileri geliştirme, özel gereksinimi olan öğrencilere hizmet etme, yetişkinleri
eğitme, ders dışı etkinliklerde bulunma, kendini geliştirme, okulu geliştirme, okul-çevre
ilişkilerini geliştirme yeterlik alanlarının tümünde eğitim gereksinimi duymaktadırlar.
Araştırmanın bu bulgusu, Güneş’in (2006) sınıf öğretmenlerinin genel olarak öğretimi planlama
ve uygulama, öğrenciyi tanıma ve ölçme değerlendirme konuları ile mesleki ve kişisel
gelişimlerine ilişkin konularda hizmetiçi eğitim programlarına katılmayı istedikleri bulgusuyla
örtüşmektedir.
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Yine, araştırmanın ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili yeterlik alanlarına yönelik
eğitim gereksinimi olduğu bulgusu Yaşar v.d’nin (2005) sınıf öğretmenlerinin ilköğretim
programının kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci, öğretim teknolojileri ve materyal
geliştirme ve ölçme ve değerlendirme boyutuna ilişkin eğitim gereksinimi içinde oldukları ve
EARGED’in (2007) sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme, öğretim ilke ve yöntemleri,
öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, rehberlik, sınıf yönetimi ve özel eğitim konularında
hizmetiçi eğitim gereksinimi içinde oldukları bulgularıyla örtüşmektedir.
Araştırmanın ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili yeterlik alanlarına yönelik eğitim
gereksinimi olduğu bulgusu, Paşa’nın (2002), sınıf öğretmenleri ve yönetici görüşleri ile
araştırmacının gözlem sonuçlarına göre, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim teknolojisi, ölçme
ve değerlendirme, bilimsel araştırma teknikleri, öğrenci-öğretmen etkileşimi ve rehberlik
alanlarına ilişkin konularda öğretmenlerin eğitim gereksinimi içinde oldukları bulgusuyla
örtüşmektedir.
Benzer biçimde bu araştırmanın bulguları, Azar ve Karaali’nin (2004) fizik öğretmenlerinin
“eğitim teknolojisinde kuram ve uygulamalar”, “eğitim yönetimi ve planlama”, “öğrenci merkezli
eğitim”, “kişisel yeterliliklerin geliştirilmesi” ve “sınıf iklimi ve yönetiminin sağlanması”
konularında hizmetiçi eğitim gereksinimleri olduğu bulgusuyla; Tekin ve Ayas’ın (2002) kimya
öğretmenleri yeni öğretim yaklaşımları ve bu yaklaşımların kapsadığı yöntemleri en öncelikli
gereksinim olarak; laboratuar ortamında öğretim, kimya öğretiminde teknoloji kullanımı, kimi
konularda örnek ders işlenişleri ve etkinlik ağırlıklı öğretim yöntemleri daha sonraki gereksinim
olarak görmektedirler bulgusu ile benzerlik göstermektedir.
Bu araştırmanın ilköğretim öğretmenlerinin eğitim-öğretimle ilgili yeterlik alanlarında eğitim
gereksinimi içinde oldukları bulgusu, Aydoğan’ın (2002) ilköğretim okulları yöneticileri ve sınıf
öğretmenlerinin personel geliştirmeye ilişkin olarak ortaya koydukları öğrencilerin ilgi ve
yeteneklerini geliştirme, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinimsel yönden gelişimini
sağlama, eğitim teknolojisinden sınıf içinde yararlanma, öğretim araç ve gereçlerini etkili
kullanma, öğrenmeye ilişkin yöntemler geliştirme, etkili çalışma grupları oluşturma, okul bina
ve tesislerini verimli kullanma, açık akademik amaç ve hedefler geliştirme, sınıf yönetimi,
öğretim modellerini etkili kullanma gibi konularda “çok” ve “pek çok” düzeyde gelişmek
istedikleri bulgusuyla örtüşmekte; duygusal ve fiziksel tükenmişliği önleme, demokratik
düşünme ve yaşama, toplam kalite yönetimi, araştırma yayın ve kaynak kişilerden yararlanma,
alanla ilgili gelişmeler, eğitim ve öğretim problemlerine ilişkin araştırmalar yapma gibi
konularda “çok” ve “pek çok” düzeyde gelişmek istedikleri bulgusuyla benzerlik göstermektedir.
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Aynı şekilde bu araştırmanın bulguları, Kaçan’ın (2000) sınıf öğretmenlerinin öncelikle eğitim
görmek istedikleri konular olan bireysel farklılıklara göre öğretim yapma, üstün ve geri zekâlı
çocukların eğitimi, öğrenciyi güdüleme, öğrenciyi tanıma, öğrenme güçlüğü gösteren
öğrencilerin eğitimi, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri bulgusu ile örtüşmekte; disiplin, insan
ilişkileri, iletişim, güzel ve etkili konuşma bulgusu ile benzerlik göstermektedir.
Araştırmanın ilköğretim öğretmenlerinin, eğitim-öğretimle ilgili tüm yeterlik alanlarında eğitim
gereksinimi içinde oldukları bulgusu, Tanyel’in (1999) sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik meslek
bilgisi alanına ilişkin orta düzeyde hizmetiçi eğitim gereksinimi içinde oldukları; öğretmenlik
meslek bilgisi boyutunda en yüksek düzeyde hizmetiçi eğitim gereksinimi içinde oldukları
alanların ölçme ve değerlendirme, özel öğretim İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim-Öğretimle
İlgili yöntem ve teknikleri, eğitim teknolojisi, insan ilişkileri, genel öğretim yöntem ve teknikleri,
bireysel ve toplu etkinlikler ile eğitim programları alanları ile araştırmaya yönelik bulgusu ile
benzerlik göstermektedir.
Anılan araştırmanın ilköğretim öğretmenlerinin, eğitim-öğretimle ilgili tüm yeterlik alanlarında
eğitim gereksinimi içinde oldukları bulgusu, Hamdan’ın (2003) araştırmaya katılan ilköğretim
öğretmenlerinin yarıdan fazlasının alan bilgisi konularında açılabilecek hizmetiçi eğitim
etkinliklerine katılmak istedikleri, öğretmenlerin yarısına yakınının, öğretmenlik meslek bilgisi
üzerine açılabilecek kurslara katılabilecekleri ve öğretmenlerin en az oranda ise genel kültürle
ilgili etkinliklere katılmak istedikleri görüşünde oldukları ve Özdemir’in (2000) araştırmaya
katılan müfredat laboratuar okullarında görev yapan öğretmenlerin büyük bir bölümü eğitim
araç-gereçlerinin kullanımı ile ilgili bir hizmetiçi eğitim kursuna katılmak istedikleri bulgusuyla
dolaylı olarak örtüşmektedir. Ayrıca, bu araştırmanın bulguları, Uşun ve Cömert’in (2003)
araştırmasında okulöncesi öğretmenlerinin en yüksek oranda katılmayı istedikleri dolayısıyla
da gereksinim duydukları ilk üç hizmetiçi eğitim programı; çocuk ruh sağlığı, yaratıcı etkinlikler
ve okulöncesi eğitim kurumlarında kullanılan planlar olduğu bulguları ile benzerlik
göstermektedir.
Araştırma bulguları, Gökdere ve Çepni’nin (2004) araştırmasında üstün yetenekli öğrencilerin
fen öğretmenlerinin “dünyada üstün yeteneklilerin eğitim modelleri, proje tabanlı öğrenme
yaklaşımı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili Internet siteleri ve süreli yayınlara ulaşım,
öğretim teorileri, araştırmacı öğretmen modeli, laboratuar yaklaşımları, modern öğretim
kuramları, Bloom taksonomisi ve formal dönem özellikleri” konularını içeren bir hizmetiçi
eğitime gereksinim duydukları bulgularıyla örtüşmemektedir.
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Özetle araştırma bulgularına göre, ilköğretim öğretmenleri, öğrenciyi tanıma, öğretimi
planlama, materyal geliştirme, öğretim yapma, öğretimi yönetme, başarıyı değerlendirme,
rehberlik yapma, temel becerileri geliştirme, özel gereksinimi olan öğrencilere hizmet etme,
yetişkinleri eğitme, ders dışı etkinliklerde bulunma, kendini geliştirme, okulu geliştirme, okulçevre ilişkilerini geliştirme eğitim-öğretimle ilgili yeterlik alanlarının tümünde eğitim gereksinimi
duymaktadırlar.
Ayrıca, ilköğretim öğretmenlerinin yeterlik alanlarına yönelik hizmetiçi eğitim gereksinimlerinin
cinsiyetlerine, branşlarına, yönetim görevine sahip olma ve daha önce hizmetiçi eğitim alma
durumlarına göre farklılık göstermediği; kıdem değişkenine göre kimi yeterlik alanlarında
farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır.
Bu proje kapsamında da benzer bir metodoloji ile gerçekleştirilmiş olan alan araştırmasının
açıklama ve sonuçları Bölüm B’de sunulmaktadır.

Elektronik Ortamda Eğitim21
Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar
yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır. Sosyal medya olarak
adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya
getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır.
Elektronik Ortamın Gücü
Yapılan araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit
harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını
ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Kimi
zaman sanal dünyayla, gerçek dünya arasındaki sınırın belirsizleştiği de gözlenmektedir.
Özellikle gençler arasında kullanım değeri bakımından hızlı bir yükseliş gösteren sosyal
medya, diğer yandan da günümüzün geleneksel medyasına rakip olmakta; hatta kimi zaman
tehdit eder duruma gelmektedir.

21 Emel Dikbaş’ın “Öğretmen Adaylarının e-öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi” adlı yüksek lisans

tezi ile adı geçenin bilgi ve onayı ile birleştirilerek hazırlanmıştır.
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E-Öğrenme
Eğitimdeki önemi sürekli olarak artan e-öğrenme, öğretimde çok önemli bir yer edinmiştir.
Ulusal ve uluslararası çapta üniversiteler ile çeşitli kuruluşlar sayesinde e-öğrenme olgusu
hızla gelişimini sürdürmektedir. E-öğrenme; kullanıcılara elektronik araçlarla, web aracılığıyla
(Örneğin: Senkron ve asenkron iletişim, çoklu ortam ve çevrimiçi aramalar), program yönetim
sistemleri ve etkileşimli teknolojik araçlar dediğimiz web siteleri, E-okullar, ilan tahtaları vb.
çeşitli sistemlerle dağıtımı gerçekleştirilen Internet tabanlı bir öğretimsel programlamadır.
Okullar ve

kuruluşlar

e-öğrenmeye

yeni

başlayanların

karşılayabilmek için yüksek kalitede e-öğrenme

kurs

beklenti
ve

ve

gereksinimlerini

programları

sunmaya

çalışmaktadırlar. Bunun gerçekleşmesi için ise E-öğrenmeyi başlatacak kuruluş veya okulların
öncelikle kapsamlı bir hazırlık ve inceleme araştırma yapması gereksinimi ortaya çıkmaktadır.
Erişilebilirlik, teknoloji, hedef kitlenin sosyal ve kültürel yapısı, düzeyi, öğretimsel tasarım,
dağıtım seçenekleri ve stratejileri, kalite, fırsat eşitliği, maliyet, katılımcının önbilgisi ve
süreklilik gibi etmenler e-öğrenmenin kalitesi ve programın başarısı üzerinde son derece etkili
etmenlerdir.
E-öğrenme; kullanıcıların aynı anda aynı ortamda bulunmalarına gerek kalmadan Internet
teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirdikleri eğitim etkinlikleri olarak da açıklanabilir. Kullanıcılar
sunulan içeriklere istedikleri zaman ulaşabildikleri gibi, e posta veya tartışma odaları gibi
etkileşim araçları ile kendi aralarında ve eğitim görevlileriyle işbirliği kurabilirler.
E-öğrenme tanım nasıl yapılırsa yapılsın amaç her gün değişen ve gelişen bilginin “her yerde,
her zaman ve herkese” sağlıklı bir şekilde iletimi ve dönüşümünün etkileşimli olarak
sağlanabilmesidir.
Teknoloji; yaşantı, çalışma ve düşünme biçimlerimizi değiştirmiştir (Urdan ve Weggen, 2000).
Internet, bireylerin iletişim ve alışveriş biçimlerini değiştirdiği gibi kişilerin öğrenme biçimini de
değiştirmektedir. Rosenberg (2001)’e göre, Internet teknolojileri dünyadaki birçok dengenin
yönünü değiştirmiştir ve bu nedenle e-öğrenme için teknoloji kullanımı gereksiniminde gözle
görülür bir artış yaşanmaktadır. Internet tabanlı öğrenme teknolojilerinin düzenli gelişim ve
yerleşimi, uzmanları, araştırmacıları ve uygulamacıları e-öğrenme olarak bilinen fenomeni en
iyi şekilde tanımlamaya ve sorgulamaya yönlendirmektedir.
Günümüzde çoğu araştırmacı e-öğrenmenin uzaktan eğitimin devamı niteliğinde olduğunu ileri
sürmektedir. Bazıları ise web tabanlı öğrenme gibi terimleri e-öğrenmeyle eş anlamlı olarak
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ele almaktadır (Urdan ve Weggen 2000). Teknoloji ve öğrenmeyi bir arada tutan ve tanımlayan
birçok terim bulunmasına rağmen bunlar artık ya kullanılmamaktadır ya da dijital dünya için
uygunluğunu yitirmiştir. Rosenberg (2001) E-öğrenmenin “bilgi ve edimi geliştirici geniş
anlamda bir dizi çözüm sağlamak üzere Internet teknolojilerinin kullanımı” anlamına geldiğini
öne sürmektedir. Rosenberg, ayrıca e-öğrenmenin 3 temel kural üzerine kurulu olduğunu öne
sürmektedir.
•

E-öğrenme; bilgi ve öğretimin güncellenmesi, depolanması-geri çağrılması, dağıtımı ve
paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde bir ağ yapısındadır.

•

Standart Internet teknolojisini kullanan bir bilgisayar aracılığıyla en uçtaki son
kullanıcıya kadar ulaşılabilmektedir.

•

Geleneksel örneklerle devam eden öğrenme çözümlerinin en yaygın amacına
odaklanmıştır.

Kaliteli bir içerik seçimi e-öğrenme stratejisinin gerekli bir parçasıdır, ancak içerik çok sayıdaki
e-öğrenme boyutundan sadece bir tanesidir. Bir strateji geliştirmek her bir e-öğrenme
sınıflandırmasının dikkatli bir şekilde analiz edilmesiyle ilgilidir. E-öğrenmenin temel üç alt
bölümlü İçerik, Teknoloji ve Sunuculardır (Hall, 2000; Ruttenbur ve Spickler, 2000; Urdan ve
Weggen, 2000).
İçerik, tasarlanmış ve yayımlanmış entelektüel gücü gösterir (Urdan ve Weggen, 2000).
Kaliteli içerik tam bir öğrenme stratejisinin gerekli bir parçasıdır ve bunu kimin geliştireceği ve
geliştirilenlerin nasıl dağıtılacağı gibi konulara karar verirken dikkatli bir seçim yapılmasını
gerektirir. Bir eğitim programının başarısının belirlenmesinde en önemli pay içeriktedir. Bu
nedenle de katılımcının aşağıda listelenen özelliklerinin belirlenmesi önemlidir.
•

Fiziksel bilgiler; yaş, cinsiyet gibi

•

Eğitim durumu; çalışma alanları, bilgisayar bilgisi, sertifikaları

•

Kültürel altyapısı; dil, yaşadığı yer, gelenekleri

•

İş durumu; deneyim, iş ilişkileri

•

Gereksinimleri; eğitime katılma nedeni, beklentileri

Bu basit görünen detaylar tasarım noktalarında e-öğrenmeye destek olacak bilgileri
içermektedir.
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Teknoloji, e-öğrenmeyle ilgili teknolojik araç ve ortamların farklı biçimlerini kapsar. Ruttenbur
ve Spickler (2000) E-öğrenme teknolojilerini dört ana grupta değerlendirmiştir.
•

Öğrenme yönetim sistemleri: Öğrenme durumlarını genel olarak birleştirme olanağı
sağlar.

•

Dağıtım aracı: En uçtaki kullanıcıya kadar e-öğrenme içeriğinin ulaşmasını sağlayan,
genellikle web tarayıcı biçimindeki teknolojidir.

•

İşbirliği aracı: E-öğretmen ve öğrenciler arasında eşzamanlı etkileşime olanak
sağlayan Internet tabanlı teknolojilerdir.

•

Servisler: E-öğrenmeyle ilgili herhangi bir öğrenme servisini kapsayan e-öğrenme
bölümüdür

Servisler kendi içinde 3 ana bölümde incelenmektedir (Urdan ve Weggen, 2000).
•

Portallar: Tek bir noktadan her türlü ortama ulaşılabilen ortam

•

Öğrenme servisi sağlayıcıları: Teknoloji servisleri veya öğrenme içerik yönetimi
servisleriyle birlikte alıştırma yazılımı sağlar.

•

Diğer uzman servisler: içerik geliştirme, program dağıtımı veya bilgi teknolojileri servis
sağlayıcıları için başvuru servis sağlayıcılarını kapsar.

Sunucular ise çevrimiçi uygulamalarla bilgi yönetimini bir araya getiren bölümdür (Rosenberg,
2001). Bilginin yönetimi, üç ana bölüm altında incelenebilir: Belge yönetimi, bilgi oluşturma,
paylaşma ve yönetme ve girişimcilik (Rosenberg, 2001).
Günümüzde yapılandırmacı yaklaşımı savunan uzmanlar öğrenmenin sonucundan çok, süreci
üzerinde odaklanmaktadırlar. Oliver (2000) Internet ve Internet teknolojilerinin önemine dikkat
çekerek yapılandırmacı öğrenme olanaklarının nasıl geliştirilebileceğini açıklamaktadır.
“Çevrimiçi araçlar olmadan öğrencilerin iletişim, bilgi organizasyonu, işbirliği, paylaşım, yeni
materyaller geliştirip sunma ve paylaşıma açma gibi etkinlikleri sınırlı kalabilir” (Oliver, 2000).
Lavooy ve Newlin (2003)’e göre bilgisayar aracılığıyla iletişim, yüksek düzeyde etkileşime
sahip çok etkili bir ortamı üretebilir. McKenzie, Mims, Bennett ve Waugh (2000) ABD Batı
Georgia Devlet Üniversitesinde yaptıkları araştırmada 70 E-öğretmene anket uygulayarak
bunların %81’lik kesiminin çevrimiçi kurslarda öğretim aracı olarak ilan tahtasından
yararlandığını bulmuşlardır. Ayrıca bilgisayarları aracılıyla evlerinden iletişim kuran
kullanıcıların gizlilik ilkesi, daha dinlendirici, daha rahat ve özgür bir ortamda çalışma, kendi
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bilgisayarlarına alışık olmaları ve kendi programlarını kontrol edebilmeleri gibi olanakları ilgi
çekici bularak kolayca benimsedikleri ortaya çıkmıştır (Tu ve McIsaac, 2002,).
E-öğrenmenin bir başka özelliği de zaman ve mekandan bağımsız olarak bilgiyi paylaşma,
sunma, işbirlikli çalışma yapma, diğerleriyle etkileşimde bulunma, iletişim kurma, çevrimiçi
tartışmalara aktif katılım, sunum ve programları canlı olarak izleyip dinleme gibi olanakları
kullanıcıya anında sağlayabilmesidir. Kullanıcılar sanal ortamlarla gerçeğe çok yakın
benzeşim ortamlarında kendini ifade etme, bilgisini yapılandırma, fikir üretme ve yaşayarak
öğrenme olanakları da sağlanabilmektedir.
E-öğrenme katılımcıları bir tartışma ortamına girip konuyu

yönlendirdiklerinde

gerçek

ve

anlamlı etkinlikler yaşayarak deneyim kazanabilmektedirler. Uygun tasarlanmış bir e-öğrenme
ortamında kavramlar üzerinde tartışma ve beyin fırtınasını özendirici işbirlikli gruplar ve takım
çalışmaları kendiliğinden kurulacaktır (Ouzts, 2003). E-öğrenme tartışmaları bir soru veya
problem merkezli olursa kullanıcılar görüş ve düşüncelerini diğerlerine açıklayarak, bir
diğerinin görüşünü eleştirerek, başkalarının çözüm önerilerine farklı ve yeni bakış açılarıyla
yaklaşarak daha kalıcı öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebilirler.
Eşzamanlı ve Eş zamansız Ortamlar
E-öğrenme, yararlanılan iletişim türüne göre iki ana bölümde incelenebilir. Senkron; yani
eşzamanlı ve aynı anda öğrenme Web üzerinden eğitim alırken aynı zamanda öğretici ile de
iletişimin kurulabildiği öğretim şeklidir. Asenkron; yani eş zamansız ve farklı zamanlarda
öğrenme ise öğrenciye kendi program ve çalışma düzenine göre herhangi bir öğretici ile canlı
bağlantı kurmadan belirli zaman aralığında çalışmasını tamamlama olanağı veren öğretim
şeklidir.
Senkron öğrenme, günümüzde eğitimin az başvurulan şeklidir. Senkron öğrenmeleri
gerçekleştirirken kullanıcılar coğrafi açıdan farklı yerlerde bulunurlar ancak aynı Web sitesi ve
aynı öğreticiden yararlanırlar. Tipik olarak senkron öğretimde öğretici aynı zamanda yayımcı
kişi olarak da tanımlanabilir. Çünkü öğretmen telekonferans, telefon, web vb. teknolojileri
kullanarak o anda sistemde kendisini izleyen veya dinleyen kullanıcılara öğrencilerine sunum
yapabilmekte olup, e-öğrenme sırasında eğiticiye eş zamanlı soru sorabilme olanağına da
sağlanmaktadır. Senkron öğretim daha çok sürekli eğitim veya uzaktan eğitim programları
biçiminde akademik alandaki eğitim programlarında kullanılmaktadır.
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Asenkron öğrenmeler ise çok daha yaygındır, çünkü kullanıcı istekleri doğrultusunda belirli
zaman dilimlerinde uygulanır. Kalitesi yüksek bir asenkron öğrenme uygulamasında iletişimin
büyük bölümü ilan tahtaları, web siteleri veya e-posta aracılığıyla kurulur (Lavooy ve Newlin,
2003). Senkron öğrenmeden farklı olarak kullanıcılar kendi öğrenme zamanlarını öğreticinin
belirlediği plana göre ayarlamak zorunda değildir.
Asenkron öğrenme iki ana biçimde incelenebilir. Bu iki alan “yönlendirmeli” ve “kendi hızında
öğrenme” olarak belirlenmiştir (Oakes, 2005).
Yönlendirmeli Asenkron e-öğrenmenin olumlu bir özelliği; tartışma, görüş alışverişinde
bulunma olanağı sağlarken eğitici ile de birebir mesajlaşmanın yanında bireysel anlamda
yönlendirme ve destek alma olanaklarının da sağlamasıdır. Yönlendirmeli Asenkron Eöğrenmenin sınırlılığı ise öğretim boyunca yalnızca metin tabanlı iletişim sistemlerinden
yararlanılmasıdır. Ayrıca, öğretim programının anında sonuçlanmaması kullanıcı açısından
çeşitli güdülenme sorunlarına yol açabilir. Yönlendirmeli Asenkron öğrenme akademik
kuruluşlarda daha yaygın olarak kullanılmaktadır,
Kendi hızında asenkron öğrenme programları web üzerinden erişilebilen hazır programlar
şeklindedir. Örneğin, keşfederek öğrenme, benzeşim programları, gösteriler, konu anlatımlı ve
örnekli uygulama yazılımları, kısa gösteriler (demolar) şeklinde materyaller çeşitlilik gösterir.
Bu tür uygulamaları kullanırken kullanıcı çoklu ortam CDsi veya sanal dünya programları
kullanıyormuş hissine sahip olmaktadır.
E-Öğrenmede Ortamı Tasarımında İlkeler
Yapılan çok sayıda araştırma (Piccicno, 2001; Siragusa, 2001) aşağıda yer verilen ilkelerin
geliştirilmesine ve e-öğrenme ortamlarında başarıyla uygulanmasına olanak sağlamıştır.
Biçim: E-öğrenmenin dağıtımında teknoloji en önemli rolü oynamaktadır, ancak aynı zamanda
teknoloji sürekli gelişim ve değişim göstermektedir. E-öğrenmenin anahtarı kullanıcı
gereksinimleri, müfredatın içeriği ve karşılaşılabilecek olumsuzlukları öncelikle göz önünde
bulundurmaktır. E-öğrenmenin dağıtımı ise kullanıcı ve içerikten sonra gelen etmen olmalıdır.
E-öğrenme tasarımında öncelikli hedef, kullanıcının gereksinimlerine yanıt verebilecek öğretici
ve ekonomik bir ortam hazırlamak olmalıdır. Bir e-öğrenme ortamını yönetebilmek için düzenli
güncelleme yapmak ve yenilikleri izlemek şarttır. Yeni bilgi ekleme, ortamın güvenliği, bilgi
akışı, ara yüzün yenilenmesi gibi işlemler eğitici ve tasarımcının dikkatle üzerinde durması
gereken görevlerdendir.
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Bir E-öğrenme modeli oluştururken ortamların tasarımı üzerinde özellikle durulmalıdır. Sadece
metin tabanlı içeriğe yer vermek, bilgiye yığınlar halinde topluca ulaşma ve istenildiğinde hızlı
ve kolay bir şekilde bilgisayara indirmede kolaylık sağlayabilir. Ancak tekdüzelik yaratacağı için
metin tabanlı ortamlar öğrencilerin E-öğrenme etkinliklerinde fazla zaman harcamak
istemeyecekleri türden olacaktır. Bunun yanında akıcılık ve canlılık sağlamak amacıyla
gereksiz animasyonların eklenmesi de kullanıcı üzerinde olumsuz etki bırakarak onları dikkat
ve odaklanmadan uzaklaştırabilecektir.
E-öğrenmenin gerekliliklerini yerine getirmek üzere elektronik tabanlı içerik hazırlarken
beklenti ve gereksinimleri karşılayabilecek özellikte bir ortam oluşturulmalıdır. Üst düzeyde bir
web tabanlı içerik hazırlamak üstün grafik, ses, görüntü ve yazı efektleri kullanmayı gerektirir.
Yeni bilgiler ekleyip güncelleme yapmak, ortamın güvenliğini sağlamak, var olan bilgileri
düzenlemek ve içeriği sürekli olarak gözden geçirmek gibi işlemler e-öğrenme tasarımcıları ve
öğretmenlerin sürekli olarak yapması gereken işlerdendir.
E-öğrenmenin içeriğini etkili bir şekilde gösteren ve açıklayabilen bir yapı tasarlamak Eöğrenme sürecinde kullanıcının aktif bir rol üstlenebilmesi açısından önemlidir. Çünkü kullanıcı
öz düzenleme yaparken “nasıl öğreneceğim, neleri öğreneceğim” diye kendisine sorar ve
ancak yanıt bulursa aktif bir katılım gerçekleştirebilir. E-öğrenme ortamı tüm kullanıcılar için
kolay erişilebilir ve kolay kullanılabilir olmalıdır.
Etkileşim ve Motivasyon:
E-öğrenme ortamlarında öğrenci okul etkileşimi öğrencinin katılımı ve güdülenmesinde en
önemli etkendir. Öğrenciler arasındaki teknoloji tabanlı etkileşim de geliştirilebilir özelliktedir
(Harasim, 1999). ilgili ve duyarlı E öğretmenler her zaman ve her koşulda öğrencilerine yardım
edip onların katılımına süreklilik kazandırırlar.
Web siteleri bilgiye erişimde ve öğrenme etkinlikleri gerçekleştirebilmemizde zengin araçlar ve
çeşitli simgelerle, ifade şekilleri kullanmamızı sağlar. Bu gelişmiş teknolojik araçlar eöğrenmede açılım ve diyalog olanaklarını geliştirerek kullanıcılara aktif paylaşım, tartışma, fikir
alışverişi yapma ve kendilerini özgür ortamlarda ifade etme olanağı yaratmıştır. Web tabanlı
öğrenme ortamlarında en sık kullanılan web araçları video, ses, görüntü, benzeşim, veri
tabanı, çoklu ortam, hipermetin bağlantıları, senkron ve asenkron tartışmalar, e posta, ilan
tahtaları, forumlar, dosya transferi, sohbet odalarında e-öğrenme işbirliği ve dosya paylaşım
uygulamalarıdır.
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Çoklu ortamlara sürekli erişim sayesinde kullanıcılar bir sorun oluştuğunda hemen soru
gönderebilmektedirler. Diyaloga dayalı bir yapı e-öğrenme ortamları için gereklidir. Kaliteli bir
E-öğrenme ortamında diyalog araçları web tabanlı öğretimin öğretimsel hedeflerine uygun bir
nitelik taşımalıdır. Kaliteli bir e-öğrenme ortamında etkileşimin düzeyi ve devamlılığı,
kullanıcılara sağlanan geribildirim ve katılım düzeyiyle doğrudan ilişkilidir (Vrasidas, McIsaac,
1999).
Güdülemenin sürekliliğini sağlamak için, katılımcıların neden bu eğitimleri aldıklarının bilinmesi
gereklidir.
•

Katılımcıları bu eğitimlere kim yönlendirdi?

•

Eğitim katılımcılar için bir ödül mü?

•

Katılımcılar, yeni pozisyonlar edinmek için mi, yeni sorumluluklar aldıkları için mi yoksa
yeni çalışma yolları aradıkları için mi buradalar?

•

Katılımcılar edimlerini geliştirme gereksinimi duydukları için mi eğitime katılıyorlar?

•

Katılımcılar böyle bir eğitim almaktan memnun mu?

Bu ve benzer soruların yanıtları e-öğrenmede güdülemeyi arttırıcı önlemlerin alınmasında
önemli rol oynayacaktır.
Geribildirim
Katılımcılar e-öğrenme uygulamalarından verim alabilmek ve motivasyonlarını üst düzeylerde
tutabilmek için yerinde ve zamanında geribildirim alma gereksinimindedirler. Başlangıç
aşamasında katılımcılar ortama uyum için yardım almak isterler. Vrasidas ve McIsaac (1999)
yaptıkları araştırmada yeterli geribildirim sağlanamayan katılımcıların motivasyonlarını
yitirdikleri ve katılım oranlarında düşüş olduğunu gözlemiştir. Bu bağlamda e-öğrenme
uygulamalarında kullanıcıların katılım ve devamlılıklarını sürdürmek, motive olmak için sürekli
ve yerinde geribildirim almalıdırlar.
Değerlendirme
E-öğrenme uygulamaları kullanıcı edimini etkinliğin hedef ve içeriğine uygun olarak
değerlendirebilecek nitelikte bileşenlere yer vermelidir. Ayrıca eğitmenin başlangıçta kullanıcı
beklenti ve hazır bulunuşluk düzeylerini ölçerek bir ön çalışmaya başvurması e-öğrenme
sürecinde izlenecek yolun doğru belirlenebilmesi açısından yararlı olacaktır (Duffy ve
Cunningham, 1999).
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Öğreticiler ve e-öğrenme uygulayıcıları çevrimiçi sınavlarla fazlaca ilgilenmektedirler.
Çevrimiçi sınavlar sayesinde Internet üzerinden sınav yapmak sonuçları anında duyurmak ve
yanıtları belirli bir merkezde kayıt altında tutmak mümkün olmaktadır. Bazen paket programlar
halinde edinilebilen ve oldukça gelişmiş düzeylere ulaşmış olan bu tür sınavlar kullanıcıyı her
yönüyle değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Hatta bazı yeni geliştirilen çevrimiçi sınavlar
ses, görüntü ve kullanım özellikleriyle kullanıcıların o anda kendi başlarına çalışıp
çalışmadıklarını belirleme olanağı yaratmaktadır. Learnlinc bu tip testlerden birinin
tasarlanmıştır şeklidir (Lee ve Owens, 2000).
Değerlendirmede kullanılacak araçlar, güvenlik, e-postanın ulaşmaması, görüntü kalitesi,
çözünürlük, ses ve animasyonla ilgili güçlükler vb. konularda karşılaşılabilecek sınırlılıklar
göz önünde bulundurularak seçilmesi önem taşımaktadır.
Öğrenmenin Tasarlanması ve E-Öğrenme Sistemleri
Etkili bir e-öğrenme tasarımı oluşturabilmek için kapsamlı bir plan yapmak mutlaka gereklidir.
E-öğrenme etkinliğinin hedefine ulaşabilmesi için öncelikle kullanılacak e-öğrenme programı
her yönüyle uzmanca tasarlanarak ön deneme çalışmalarından geçirilmelidir. Öğretimsel
hedefler sırasıyla belirlenerek bu hedeflere ulaştıracak en etkili yollar seçilmelidir.
İngiltere’de yapılan ve 50000’den fazla öğretmenin katıldığı Ulusal Öğrenme Projesi Ağı
geliştirilirken uygulamanın başından sonuna kadar tutarlı ve gelişmiş bir tasarım yöntemi
kullanılmasının gerekliliği hissedilmiştir. E-öğrenme programı tasarlanmaya başlanmadan
önce etkili ve yerinde bir strateji belirlenerek tasarım boyunca izlenecek adımlar üzerinde ayrı
ayrı uzmanlar tarafından çalışılmalıdır. E-öğrenme için strateji belirlerken aşağıda sıralanan
durumlar dikkate alınmalıdır (McGraw, 2001):
•

Programı yürütecek kuruluşa göre (okul, şirket vb.) ortak bir dil ve görüş belirlenerek
kullanıcılara açıklanmalıdır.

•

Çeşitli destek ve güvenlik sistemlerinden yararlanılmalıdır.

•

Öğrenmeyi anlamlı ve bütünleşik kılacak türde içerik kullanıcıların gereksinimine uygun
şekilde hazırlanmalıdır.

•

Kullanıcıların bireysel özelliklerine uygun, onları güdüleyici, katılımını sağlayıcı uzun
vadeli hedefler belirlenmelidir.
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•

Standartlara uygun teknik özellikler seçilmeli, kullanıcıların teknik sistemleriyle
uyumsuzluk gösterecek standart dışı donanım ve yazılım özellikleri kullanımından
kaçınılmalıdır.

Burada dikkat çeken çok önemli bir diğer husus da E-öğrenmenin elektronik ortama yüklenmiş
ve Internet aracılığıyla erişilebilen ders notlarından ibaret olmadığıdır. Web'e dayalı ders ya da
programların eğitim sisteminin gerektirdiği bütün öğeleri, yani ders materyallerini, öğrenci ve
öğretim elemanı arasındaki iletişim ve etkileşimi, ödev proje sunumlarını ve bunlarla ilgili
geribildirim mekanizmalarını ve ölçme değerleme gibi unsurları yeterince kapsaması gerekir.
Teknoloji, herhangi bir içeriğin aktarımı yönünden öğrenen, öğretim elemanı ve ders materyali
arasındaki iletişimin kurulması için gereklidir. Başka bir deyişle teknoloji yoluyla bilgi ve öğretim
yöntemi bir araya getirilerek öğrenenlerin erişimine sunulur. Bu süreçte esas olan herhangi bir
teknolojik ortamın çarpıcı ya da üstün nitelikleri değil bu ortam yoluyla aktarılan eğitsel içeriğin
kalitesidir. Bunun için de öğrenme kaynaklarının ve etkinliklerinin tasarımı, geliştirilmesi,
yönetimi ve değerlendirilmesi süreci olan öğretim teknolojisi ihmal edilmemelidir. Öğretim
teknolojisi yoluyla istenen eğitsel etkinliğe ulaşmak için kullanılacak teknolojiler de belirlenir.
Genel anlamda ele alındığında, bir e-öğrenme uygulamasında aşağıdaki öğelerin bulunması
beklenir:
•

Kullanıcının öğretim amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi

•

Bilginin kullanıcıya çeşitli biçimlerde sunulması

•

Kullanıcının etkileşimli uygulamalar yapabilmesi

•

Kullanıcının ödevler ve sınavlarla değerlendirilmesi

•

Değerlendirme sonuçlarının kullanıcıya geribildirimi

Akran Öğrenimi Yaklaşımı
Akran eğitimi uygulamalarında, bireylerin akranlarıyla iyi etkileştikleri ve onlarla özdeşleştikleri
gerçeğinden hareket edilmektedir. Sosyal etkileşimi olan, birbirleriyle eşit statüde yer alan,
benzer dil, tutum ve davranışa sahip olan gruplarda bilgi, davranış ve tutum değiştirmek
amacıyla yapılan planlı bir eğitim etkinliğidir. Akran eğitimi modelinde profesyonel olarak eğitici
olmayan kişiler benzer sosyal grupta olan arkadaşlarının öğrenmelerine yardımcı olmakta,
paylaşırken kendileri de öğrenmektedir. Akran eğitim modelinde, akranların birbirlerine
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özdeşimi, sosyal etkileşimi ve işbirlikçi öğrenmelerinden ortaya çıkan sosyal öğrenmeden
yararlanılır. Örneğin;
•

Sosyal becerileri düşük bir kullanıcı, sosyal becerileri yüksek bir kullanıcı ile
eşleştirilerek ondan uygun davranışı öğrenmesi sağlanabilir.(Not: Hasan Bacanlı,
öğrencilerin birbirlerinde uygun davranışı öğrendikleri tekniği “akran öğretimi” olarak
anmaktadır.)

•

Başarılı kullanıcılar kimi konuları anlamakta zorluk çeken aynı düzeyde bulunan
kullanıcıları geliştirmek için görevlendirilebilir.

•

Birleştirilmiş sınıflarda, üst sınıftaki öğrenciler, alt sınıftakilerin öğrenmelerine yardımcı
olabilir.

Son yıllarda birçok alanda (örneğin; sağlık alanında) akran eğitimi kullanılmaktadır. Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004-2005 öğretim yılından bu yana II. ve III. sınıfların mesleksel
beceri eğitimi ve değerlendirmesine internler de katılmaktadır.
Üniversitede geç ergenlik dönemindeki kişilerin birbirleriyle özdeşim kurması ve akran
etkileşimlerinin olması nedeniyle, akran eğitimi son yıllarda öğrencilerin cinsel konuları
tartışma, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, aile planlaması ve
yöntemleri, madde bağımlılığından korunma, istenmeyen gebeliklerin önlenmesi konularını
öğrenmelerinde kullanılmaktadır. Akran eğitimi, belirli konularda gönüllü gençlerin eğitilmesi
ve sonra kazanılan bilgilerin akranlarla paylaşılmasına dayanır. Akran eğitiminin olabilmesi için
iki katılımcı arasında bilgi farkı olmalıdır. Böylelikle bir taraf diğerine eğitici olarak yaklaşabilir.
Bilgi düzeyi eşit olursa akran eğitiminden değil akran işbirliğinden söz edilir.
Bir akran eğitimi programı yürütürken amaç; belirlenen hedef grup için önerilen bir davranış
biçimini yerleştirmek ya da riskli bir davranış biçimini ortadan kaldırmaktır. Bu bağlamda en
önemli soru, insanların yeni davranış biçimlerini neden ve nasıl benimsediğidir. Sağlık
psikolojisi, sağlık eğitimi ve halk sağlığı alanları, bu soruyu açıklamaya yönelik bazı davranış
teorilerini ortaya koymaktadırlar. Bu teorilerinin farkında olmak, akran eğitiminin neden etkin
ve faydalı bir yöntem olduğunu anlamak açısından önemlidir. Bu teoriler ayrıca, akran eğitimi
programlarının planlanması konusunda da yardımcı olabilmektedir.
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Nedene Dayalı Davranış Teorisi
Bu teoriye göre bir kişinin önerilen bir davranış biçimini benimsemesi şu etkenlere bağlıdır:


Kişinin söz konusu davranış biçimine karşı tutumu ve bu davranışın sonuçları
hakkındaki inancı (Örneğin; Gebelikten korunma yöntemlerini kullanmanın kendisi için
yararlı olduğunu düşünen genç bir kadın, bu yöntemleri kullanmak konusunda olumlu
bir tutum takınacaktır.)



Kişinin konu hakkındaki öznel (kişisel) görüşü ve içinde bulunduğu topluma göre olan
kaideler, başka bireylerin kişinin söz konusu davranışı hakkındaki düşünceleri ve kişi
için önemli olan bireylerin bu davranışı onaylayıp onaylamadığı.

Sosyal Öğrenme Teorisi / Sosyal Bilişsel Teori
Bu teorinin temelleri, Psikolog Albert Bandura'nın çalışmalarına dayanmaktadır. Bandura,
insanların aşağıdaki şekillerde öğrendiklerini öne sürmüştür:
•

Kişinin kendisini bir tuttuğu insanları gözlemesi ve örnek alması ile dolaylı yoldan
(örneğin genç insanların akranlarının davranışlarını gözlemesi ve örnek alması);



Belirli bir davranış biçimi için gerekli becerilerin kazandırılmasına yönelik eğitim yoluyla.
Bu durum, söz konusu davranışın uygulanması sırasında çıkabilecek engelleri aşma
becerisini de içermektedir ve kişisel yeterlilik olarak adlandırılabilir.

Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Teorisi
Bu teori, davranış değişikliği konusunda sosyal etkinin önemli rolü olduğunu öne sürmektedir
ve bir toplumdaki görüş liderlerinin davranış değişikliği konusundaki rolü bu teorinin temelini
oluşturmaktadır. Lider kişilerin grup normları ya da gelenekleri üzerindeki etkisi, genellikle
kişiler arası etkileşim ve tartışmalar sonucu görülmektedir.
Katılımlı Eğitim Teorisi
Bu teoriye göre davranış değişikliğinin anahtarı davranış ile ilgili sorundan etkilenen kişilerin
güçlendirilmesi ve etkinliklere tam katılımının sağlanmasıdır
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Sağlık İnancı Modeli
Sağlık İnancı Modeli 1950'li yılların başında; Godfrey Hochbaum, Stephen Kegels ve Irwin
Rosenstock isimli sosyal psikologlar tarafından geliştirilmiştir. Bu model özellikle kişiler
tarafından algılanan duyarlılık, algılanan engeller ve algılanan faydalar açısından sağlık
davranışlarının belirlenmesi ve açıklanması için kullanılmıştır.
Bu modele göre; kişinin bir hastalığı engelleme ya da iyi olma isteği varsa ve kişi, belirli bir
davranışın söz konusu hastalığı önleyeceğine inanıyorsa, o davranışa karşı olumlu tutum
takınacaktır. Bu davranış değişikliği modeli ne yazık ki alışkanlıklar, tutumlar ve duygular gibi
etkenleri yeteri kadar göz önüne almamaktadır, bu nedenle akran eğitimi çalışmaları açısından
faydalı bir model olmasına rağmen kültür, sosyal etki, sosyo-ekonomik durum, kişisel
deneyimler gibi davranış üzerinde etkili diğer faktörlerin de üzerinde durulmalıdır.

35

Süreç Haritası
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Akran Arabuluculuğu
Akran arabuluculuğu, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, tarafların sorunu çözmek için
birlikte çalıştığı bir iletişim süreci olarak tanımlanmaktadır. Örneğin okulda öğrenciler arasında
yaşanan çatışmaları veya problemleri kullanıcılar kendi akranları ile paylaşarak çözüme
ulaştırabilecektir. Aynı şekilde farklı kullanıcıların farklı alanlarda güncel bilgiye ulaşımı
paylaşıma dönüştüğünde vizyoner ve uygulamaya yönelik bir yaklaşım diğer kullanıcılar için
de gündeme gelecektir.

Erişkinler ve Yaşam Boyu Öğrenme22
Avrupa Konseyi yaşam boyu öğrenmeyi “bilgi, beceri ve yetkinliği iyileştirme amacıyla kişisel,
toplumsal ve/veya istihdamla ilişkilendiren bakış açısıyla, hayat boyunca edinilen bütün
öğrenme etkinlikleri” olarak tanımlamaktadır (European Society of Association Education,
2005). Kişinin kendini yeni gelişen olaylara uyumlaştırması ve bunlarla yaşayabilmesi için bu
eğitimin hayat boyu devam etmesi gerekir.
Eğitimin

yaşamın

tümünü

kapsadığı

fikri

eskiden

beri

var

olmakla

beraber;

(Lindeman,1926;Yeaxlee,1929) ,son yıllarda bu işin biraz daha planlı ve örgütlü hale getirilme
çabaları ile yaşam boyu öğrenmeye olan ilgi artmıştır (Karakuş, 2013). Gelişmiş ve gelişmekte
olan toplumlarda tüm bireylerin yaşam boyu öğrenme yeterliğini kazanmaları bir ihtiyaç ve
gerekliliktir. Özellikle Avrupa ülkeleri, bu gerekliliğin farkında olarak yeni eğitim politikaları ve
yeni öğretim tasarımlarını yaşam boyu öğrenme çerçevesine uyumlu olarak geliştirmektedirler.
Yaşam boyu öğrenme programlarına kaydolan bireyler farklı sosyal, kültürel, ekonomik
çevrelerden gelmelerine rağmen ortak bir amaçla aynı kurs eğitimini almaktadırlar.
Araştırmacılar eğitimlerin diğer örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi bu kurumlarda da
harmanlanmış şekilde planlanmasının eğitimin etkinliğini arttıracağını düşünmektedir.
Alanyazında yapılan aramalarda karma öğrenme ortamları ve öğrenme yönetim sistemleri ile
ilgili uygulamalı birçok çalışma mevcut olup yetişkin yaş grubuna dair çalışmalara çok az
sayıda rastlanmıştır (Aktaş vd. , 2009; Kert vd. , 2009).

Yetişkin eğitimindeki bireylerin öğrenme yönetim sistemleri hakkındaki görüşleri, Yrd. Doç. Dr. Ferhat
BAHÇECİ, Öğretmen Esra YILDIZ
22
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Yaşam boyu öğrenmeye dair yapılan çalışmalar genellikle kitap düzeyinde ele alınmış yahut
tarama modeliyle (Bilir, 2009; Güler, 2013; Yıldız, 2004) gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de yetişkin
eğitimine yönelik hazırlanan çalışmalar da genellikle ders kitabı şeklindedir (Okçabol, 2006;
Kurt, 2000). Yapılan araştırmaların çoğu da derleme yöntemiyle hazırlanmıştır. Tarama
modeliyle yapılan diğer çalışmalar ise (Korkut, 2005; Doğan vd. , 2015) az sayıdadır.
Günümüz dünyası değişimlerin ve gelişmelerin en hızlı olduğu yüzyılı yaşamaktadır. Bu hız
Bireylerin gelişmelere yetişmek amacıyla hızlanmasını da gerektirmektedir. Çağın gerektirdiği
yeterlikleri sağlayabilmek ise ancak eğitim kavramını yeni bakış açılarıyla yeni bilgiler ışığında
yeniden yorumlanmasından geçmektedir.
Eğitim genel olarak “bireylerde belirli zaman diliminde istendik yönde davranış değişikliği
meydana getirme süreci” olarak tanımlanır (Özdemir, 2003). Kişinin kendini yeni gelişen
olaylara uyumlandırması ve bunlarla yaşayabilmesi için bu eğitimin yaşam boyu devam etmesi
gerekir. Bu nedenle gelişen toplumlarda tüm bireylerin yaşam boyu öğrenme yeterliğini
kazanmaları gerekmekte ve beklenmektedir. Özellikle Avrupa ülkeleri, bu gerekliliğin farkında
olarak yeni eğitim politikaları ve yeni öğretim tasarımlarını yaşam boyu öğrenme çerçevesine
uyumlu olarak geliştirmektedirler.
Öğrenme, eğitim ve öğretimden daha geniş bir kavramdır; çünkü eğitim ve öğretim, daha
ziyade yapılandırılmış ortamlarla ilişkiliyken, öğrenme yapılandırılmış ortamların yanı sıra, yarı
yapılandırılmış veya yapılandırılmamış ortamlarda da kazanılabilmektedir. Öğrenme
etkinliğini, günlük hayatın bir girdisi haline getiren toplumlarda, dört temele yönelik
mekanizmaların kurulması gerekir (Delors, 1996):
•

Yapmayı öğrenme (yaşam becerileri dâhil becerileri kazanma ve uygulama);

•

Olmayı öğrenme (yaratıcılığı ve kişinin kendini gerçekleştirmesini özendirme);

•

Bilmeyi öğrenme (öğrenmenin esnek, sorgulayıcı ve yapılabilir olduğunu ifade eden
yaklaşım);

•

Birlikte yaşamayı öğrenme (hoşgörü, anlayış ve karşılıklı saygı gösterme) (Toprak vd.
2012).
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Bilmeyi öğrenme yaşam boyu öğrenme becerisinin temelidir. Bilgiye nasıl ulaşacağını, onu
hangi yollarla özümseyeceğini bilen bir birey gelişen bilim ve teknoloji karşısında yılmayacak
ve hatta zorlanmayacaktır. Günümüz bireylerinden toplumsal beklenti de bu yöndedir.
Yaşam boyu öğrenme 1970’li yıllardan beri tüm dünyada önem verilen ve popülaritesini
yitirmeyen bir eğitim yaklaşımıdır. Çok çeşitli bağlamlarda kullanılan kavram çoğunlukla formel
eğitim süreçleri dışında sürdürülen eğitim etkinlikleriyle ilişkilendirilir. Avrupa Komisyonu
yaşam boyu öğrenmeyi şu şekilde betimlemektedir: “kişisel, yerleşim yeri ve sosyal ve/veya
istihdam ilişkili bir perspektifle bilgi, beceri ve yetkinliği geliştirme amacıyla yaşam boyunca
edinilen bütün öğrenme etkinlikleridir”.
Avrupa Komisyonu, yaşam boyu öğrenmenin yurttaşların işler, bölgeler ve ülkeler arasında
öğrenme amacıyla serbestçe hareket etmelerini hızlandırmasını ümit etmektedir. Böylelikle,
yaşam boyu öğrenme, okul öncesi öğrenmeden emeklilik sonrası öğrenmeye kadar sürecin
tümü üzerine odaklanarak, bütün öğrenme çeşitlerini kapsar (Toprak vd. , 2012).
Birey ve toplumlar için yaşam boyu öğrenme, yeni kazanımlar, yetenekler edinme ve güç
kazanmalarının önemli bir aracıdır. Bu nedenle günümüzde birçok ülkenin özellikle Avrupa
Birliği ülkelerinin bu uygulamalara ağırlık verdiği rahatça gözlenebilir.
Sürekli yenilenen bilgi teknolojileri ve değişen ekonomik, sosyal, kültürel koşullar her bir bireyi
yaşam boyu öğrenme bilincini kazanmasını mecbur bırakmaktadır. Özellikle devlet eğitim
politikalarında yaşam boyu öğrenmeye bu nedenle ağırlık verilmektedir. Miser (2002)’in
çalışmasında küreselleşen dünyadaki yetişkin eğitimini ele almıştır. “Eğitimin yaşam boyu
sürmesi, insanların okul eğitimi sonrasında eğitim olanaklarına sahip olması ile; yani yetişkin
eğitimi ile olanaklıdır” ifadelerine yer vererek merkez ve platformların faaliyetlerine dikkat
çekmiştir.
SONUÇ OLARAK; yukarıda ana başlıklarda açıklanan tüm bileşenler bir araya getirildiğinde
öğretim sistemi içinde yer alan engelli bireylerin, hizmete eriştikleri kurum ve kuruluşlardaki
öğretmenlerin bilgi, beceri ve performansı ile toplum içinde tutunabileceği açıktır. Bu noktada
öğretmenlerin saha uygulamaları, çözüm örnekleri, iyi uygulamaları ve sorunları yine kendi
alanında çalışan diğer öğretmenlerle paylaşılabildiği sürece hizmet kalitesinin gelişimi yanında
öğretmenlerin de güncel bilgi ve deneyimlerle beslenebilmesi mümkün olacaktır.
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Meslektaşlar arası akran öğrenmesi ve gelişiminin yaşam boyu sürdürülebilmesi ise teknoloji
ve çağın sunduğu tüm olanakların öğretim ve öğrenme sistemine doğru entegrasyonu ile
sağlanabileceği görünen bir gerçekliktir.
Projede amaçlanan; ortak bir platform üzerinde, teknoloji destekli, sürdürülebilir ve akran
öğrenmesi modeli ile pekiştirilen bir model ve programın tasarımı bu bağlamda ilgili alanyazın
ile mutlak düzeyde örtüşmekte olup, benimsenecek ve sağlıklı uygulanabilir bir çerçevenin
netleştirilmesi için yapılan alan araştırması sonuç ve bulguları aşağıdaki bölümlerde yer
almaktadır.
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B

ALAN ARAŞTIRMASI ve BULGULAR

Genel Bakış
Proje Hakkında Özet Bilgi
Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Okul Öncesi Öğretmenler için Müfredat Geliştirme:
(Öğretmenden-Öğretmene) projesi; okul öncesi öğretmenleri için, onları da sürece dâhil
ederek ve zihinsel engelli çocuklara odaklanarak ihtiyaca yönelik bir eğitim programı
tasarlamak üzere kurgulanmıştır.
Anılan program nite-nicel-nitel sıralama ile gerçekleştirilen alan araştırması sonuçları dikkate
alınarak oluşturulmuş olup, bu doküman bahse konu program ve uygulamaların çerçevesini
oluşturmaktadır.

Temel Amaç
Projede okul öncesi öğretmenler için kendi kendine öğrenme fırsatı olacak bir e-öğrenme alanı
geliştirilmesi amaçlanmıştır. E-öğrenme alanı okul öncesi öğretmenlere yönelik olarak
kendilerini geliştirmeleri açısından gereken bilgileri, kendi gelişimlerini ve kendi eğitim
ortamlarını değerlendirmeleri için gerçek öğretmenlerden gelen değerlendirme materyalinden
iyi örnekleri kapsayan bir ortak platform olarak tasarlanmıştır. Eğitim programı ve e-öğrenme
portal tasarımı süreci, Avrupa'daki en iyi uygulamaları anlamak ve kullanmak için ortak
personel eğitimleri ile desteklenmiştir.

Temel Gerekçe
Okul öncesi eğitim, kişiliğin temelinin oluşturulduğu kritik bir dönem olarak bilinir. Problem
çözme becerileri, sosyal beceriler, dil ve iletişim becerileri, ilkokulun ilk yıllarına hazırlıklı olma,
gelecekte daha az davranış sorunları yaşanması ve bir dizi beceri ve bilginin geliştirilmesi
açısından önemli bir rol oynar.
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UNESCO kaynaştırma eğitimini, tüm öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap veren, dışlanmayı
ve eğitim dışında kalmayı engelleyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Kaynaştırma eğitimi,
özel eğitim ihtiyaçları olan çocukları, özel eğitim ihtiyacı olmaması durumunda da akranları ile
devam edecekleri okullarda eğitmek anlamına gelmektedir. Kaynaştırma eğitimi, özel eğitim
gereksinimi olan çocukları akranlarıyla birlikte daha sonraki eğitim hayatlarına hazırlamak için
okul öncesi dönemde başlar. Bu eğitim ile özel eğitim gereksinimi olan her çocuğa yaşıtlarıyla
aynı fırsatlar tanınarak ulaşabileceği maksimum potansiyeli yakalaması için destek sağlanır.
Bununla birlikte, birçok nedenden ötürü, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar göz ardı edilmiş
ve bunun sonucu olarak da normal gelişim gösteren akranları ile aynı okullara devam etme
şansları azalmıştır.
Zihinsel engelli çocuklar ise özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar içinde, daha fazla ve daha özel
ihtiyaçlara sahip olmaları nedeniyle okul öncesi eğitimde de en dezavantajlı grup içinde yer
almaktadır. Alanda yasal düzenlemeler olmasına rağmen, gerçekte yaşanan uygulamalara
bakıldığında, okul öncesi eğitimde özellikle zihinsel engelli çocuklar açısından etkin bir
kaynaştırma olmadığı görülmektedir.
Türkiye'de kaynaştırma eğitimin yasal dayanağı olarak 1997'de yürürlüğe giren 573 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile Özel Eğitim Mevzuatı oluşturulmuştur. Engelli çocukların okul
öncesi dönemde aldıkları eğitimin gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Bu
konuda ülkemizdeki yasal duruma bakıldığında ise, normal gelişim gösteren çocukların okul
öncesi eğitime devam etmeleri zorunlu değilken, engelli çocukların okul öncesi eğitime devam
etmelerinin zorunlu olduğu görülmektedir. Engelli veya engelsiz tüm öğrenciler için iyi bir
öğrenme ortamı geliştiren kaynaştırma eğitiminin yüklediği yeni roller, kaynaştırma eğitiminde
yer alan tüm profesyoneller için yeni bir zorluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Öğretmenler, kaynaştırma eğitiminin en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilirler. Okul
öncesi eğitimin başarısını artırmak için okul öncesi öğretmenlerinin, tüm engel gruplarını içeren
heterojen sınıflarda farklı ihtiyaçlara yönelik öğretime hazırlanmaları gerekmektedir. Türkiye’de
üniversitelerin okul öncesi öğretmen yetiştirme programlarında özel eğitim ile ilgili yalnızca bir
tane seçmeli ders bulunmaktadır. Çoğu öğretmen, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla ilgili
yetkinliklerini artıracak bilgi ve becerilere sahip olmadan mezun olmaktadır. Türkiye'de yapılan
araştırmalar, okul öncesi eğitimin yer alacağı okul ve sınıf ortamlarının, başta zihinsel engelli
çocuklar olmak üzere özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli
olmadığını belirtmektedir.
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Türkiye'de okul öncesi öğretmenlerin belirttikleri ortak kaygılar ise, güvenilir bilgiye dayalı
kaynakların bulunmaması, gerçek alan deneyimini yansıtan iyi uygulamaların olmaması,
öğretmenler için gereken öğrenme ortamlarının bulunmaması, kaynaştırma sürecinde farklı
roller üstlenen tüm profesyoneller arasındaki iletişim eksikliği, materyallerin öğretmenlere daha
anlamlı bir şekilde nasıl hazırlanacağı ve sunulacağı konusunda anlayış eksikliği olarak
sıralanabilir.

Diğer
Proje AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı,
http://www.ua.gov.tr)

yürütülen

ve

Avrupa

Komisyonu’ndan

sağlanan

hibeyle

gerçekleştirilmiştir.
Genel yaklaşım olarak projenin her safhasında ADDIE modeli seçilmiş ve kullanılmıştır.

Proje Ortakları
Proje ortakları ZİÇEV (Projenin koordinatör kurumu), Stichting Heliomare Onderwijs, GAZI
UNIVERSITESI,

CHRISTLICHES

JUGENDDORFWERK

DEUTSCHLANDS

GEMEINNUTZIGER EV (CJD), Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria,
ANKARA MILLI EGITIM MUDURLUGU ve HACETTEPE UNIVERSITESI’dir. Projenin bu
çıktısı ile ilgili olarak ortaklar belirlenmiş rollerini gerçekleştirmişlerdir. Aşağıda ortakların kısa
tanımı yer almaktadır.
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ZİHİNSEL YETERSİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİRME VE KORUMA VAKFI (ZİÇEV) – (TR)
ZİÇEV 1982 yılında Makbule Ölçen önderliğinde bir grup gönüllü tarafından kurulmuş olup,
bugün, Gölbaşı kampüsündeki arazide bulunan 9 binada hizmet vermektedir. ZİÇEV, çeşitli
illerde 200'ü aşkın personeli ile 13 şubeye sahiptir.
Genel Müdürlük ve şubeler, zihinsel engelli çocuklara ve yetişkinlere ebeveynleri öldükten
sonra da güvenli bir gelecek sağlamak üzere eğitim ve barınma hizmetleri sağlamaktadır.
Faaliyetlerini yürütürken, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum
kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği içinde çalışmaktadır. Kuruluşundan
bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve
rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır.
ZİÇEV günümüzde ulusal düzeydeki faaliyetlerini uluslararası projeler ile küresel boyuta
taşıma sürecindedir. Bu perspektiften hareketle tüm öğretmen ve profesyonellerini evrensel
standart ve normlara taşıyabilmek için sürekli bir ölçme-değerlendirme sistemi oluşturma
noktasındadır.
Teknolojik gelişim ve öğretim yöntem ve teknikleri alanındaki yaşanan uluslararası
dönüşümleri birleştirebilme amacı ile bünyesindeki öğretmenlerin “yetkinlik” algılarını periyodik
olarak izleme, algılar paralelinde yeni teknik ve teknolojileri sistemine konumlandırarak
öğrencilerin gelişimine katkıda bulunurken, sektöründe de bir uzmanlaşma yatırımına
yönelmiştir.
Hizmetlerinin tamamlayıcı bir parçası olan ZİÇEV, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından
finanse edilen pek çok proje gerçekleştirmiştir. Mali kaynakları, bağışlar ve proje gelirleridir.
Özet olarak, ZİÇEV'in altının çizilmesi gereken ilkesi, hedef kitlenin sorunları ve ihtiyaçları için
kalıcı çözümler geliştirmek ve Türkiye'de zihinsel yetersizliği olan bireyler hakkındaki politika
tartışmalarına katılmaktır.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (TR)
Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1926 yılında

"Orta Muallim Mektebi ve Terbiye

Enstitüsü" kurulmuştur. Mevcut Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim
faaliyetlerine başlanmıştır. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye
Enstitüsü" olarak değişmiş, 1976 yılında ise “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini almıştır. Enstitü,
1982 yılında 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuş olup, aslında bu
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değişim, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamı olarak nitelendirilmektedir.
Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar, kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik
Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler
Akademisi büyük rol oynamıştır.
Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin akademik
ve idari birimlerine en üst seviyede bağışlanan fonlardan yararlanılması için koordinasyon ve
danışmanlık hizmeti sağlamakta ve projelerin uygulanması için finans ve idari konulara tam
zamanlı çalışanları ile destek olmaktadır. Gazi Üniversitesi, Gençlik Gönüllü Kuruluşların
Akreditasyonuna (ERAPLUS-EVS-CHARTER), EVS CHARTER (LLP-EVS-CHARTER)
(2011-TR-18) sahiptir.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (TR)
8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun'la kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp, Sağlık
Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Daha sonraki yıllarda
kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini
merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanunu kapsamında, 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5
Meslek Yüksekokulu, 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal
kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir. Hacettepe Üniversitesinin
misyonu, araştırma öncelikli bir üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle;
bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı
bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. İlham verici
bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve
gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme
programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde
açılmıştır ve ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Anabilim dalı kuruluşundan günümüze
kadar yürüttüğü lisans ve lisansüstü programlarla Türkiye'de ve dünyada okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapacak öğretmenleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
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İlköğretim bölümü bünyesinde yer alan anabilim dalımızda yaklaşık 350 lisans ve 80 lisansüstü
öğrencisi eğitim görmektedir.
Hacettepe Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın amacı sahip olduğu temel alan
ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara
sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden,
ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim
kurumlarında görev yapacak öğretmenleri, üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği
programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri
yetiştirmektir.
ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (TR)
Ankara, Türkiye’nin başkenti olarak yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip bir şehirdir. Ankara İl Milli
Eğitim Müdürlüğü (MEB Ankara Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra Türkiye'de ikinci
büyük yerel otoritedir. Ankara'nın 25 ilçesinde, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, meslekî,
teknik, özel eğitim okulları ve yetişkin eğitimleri için her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumludur. Ana amaç, Milli Eğitim Bakanlığı ile
İlçe Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Müdürlükleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasıdır.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara’daki farklı seviyelerdeki okulların ve eğitim
kurumlarının yönetimlerinin idare organıdır.
Örgütün başlıca 7 alanda görevi bulunmaktadır. Bunlar personel eğitim ve öğretim, bütçe ve
yatırım, araştırma, planlama ve istatistik, denetim, rehberlik ve araştırma ile sivil savunmadır.
Bu görevler 24 bağlı birim tarafından yürütülmektedir.
Ankara'da toplam 2.351 okulda 956.171 öğrenci ve 62.030 öğretmen bulunmaktadır.
Ankara’da okul öncesi eğitim kurumlarında 62.530 öğrenci, ilköğretim okullarında 320.847
öğrenci, orta öğretim okullarında 291.935 öğrenci, liselerde 280.859 öğrenci bulunmaktadır.
Buna ek olarak, 18-65 yaşları arasındaki 295.458 vatandaş, resmi eğitimin kursiyer / öğrenci /
katılımcı / yararlanıcısıdır. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerine ve yetişkin eğitim
merkezlerinin eğitimlerine katılmaktadır.
Ankara'da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sorumlu olduğumuz 94 Özel Eğitim Okulu
bulunmaktadır. İşitme Engelliler, Fiziksel Engelliler, Görme Engelliler, Öğrenme Güçlüğü ve
Otizm için özel eğitim okulları bulunmaktadır. Bu okulların 26.086 SEN öğrencisi bulunmakta
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ve 94 okuldan 6 okul sadece 6-22 yaşlarında öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hizmet
vermektedir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu öğrencilerin eğitimi ve öğrenci velileri için de
eğitimler ve seminerler vermektedir.
CJD FRENCHEN BERUFSBİLDUNGSWERK (CJD)-(DE)
CJD BBW Frechen (CJD), gençlik, eğitim ve sosyal hizmetler alanında ülke çapında yaygın
faaliyet gösteren bir organizasyondur. CJD her yıl, 155.000 ergen ve genç erişkinlere yönelik
oryantasyonlar ve gelecek umutları sunmaktadır. Ülke çapında faaliyet gösteren 150'nin
üzerinde lokasyonda ve 9500'den fazla çalışanı ile, eğitim ve beceri geliştirme alanında hizmet
sunmaktadır.
CJD Frechen'in ana amacı, Köln çevresindeki gençlerin ve genç yetişkinlerin mesleki ve sosyal
rehabilitasyonudur. Hedef kitlenin çoğu engelli ve sosyal dışlanma riski taşımaktadır. Halen
mesleki eğitim gören 250 genç yetişkinin büyük çoğunluğu, iki veya üç yıllık bir mesleki eğitim
sırasında CJD Frechen’in yatılı misafirhanesinde yaşamaktadır. Katılımcıların ana hedefi,
resmi olarak kabul edilmiş final sınavıdır. Mesleki eğitimin yanı sıra CJD Frechen, 18 yaşından
küçük ve henüz mesleki eğitim almayan gençler için bir gençlik refah yılı fırsatı da sunmakta,
spor ve yaratıcılık alanlarında çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.
Meslek okulu kampüste bulunmaktadır. Öğretim içeriği pratik olarak atölyelerde ve teorik
olarak okulda öğretilmektedir. Stajyerlerinin bireysel olarak desteklenmesi önemlidir. Bu
anlamda, uyarlanmış çerçeve koşullarına ek olarak; küçük sınıflarda öğrenme, pedagog,
psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ekibi her katılımcıyı ayrı ayrı desteklemektedir. Stajyerler
ayrıca sosyal yeterlilikler, özellikle ekip çalışması ve iletişim konularında da eğitilmektedir.
Rehabilitasyon programı öncelikle eğitim açısından engelli bireylere veya özel ihtiyaçları
nedeniyle genel eğitim pazarında herhangi bir eğitim imkânı bulamayan veya eğitimini
tamamlayamayan gençlere yöneliktir. Sorunun temel nedeni genellikle zihinsel sağlık sorunları
ve/veya öğrenme güçlüğüdür. Onlara en iyi şekilde destek olmak için deneyimli bir öğretim
ekibi, öğretmen, sosyal eğitim çalışanı ve psikolog rehabilitasyon sürecine eşlik etmekte ve
destek sağlamaktadır.
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STICHTING HELIOMARE ONDERWIJS (NL)
Heliomare, engelli bireylere geniş bir yelpazede hizmet sunan bir Hollanda Rehabilitasyon
Merkezi'dir. Bu hizmetler Amsterdam'ın kuzeyinde, 40 işyerinde beş iş birimi aracılığıyla
sağlanmaktadır. Bunlar eğitim, rehabilitasyon, yetişkinler için evde bakım hizmetleri, spor,
sağlık ve mesleki rehabilitasyondur.
Bu proje için hem Heliomare Education hem de Heliomare Rehabilitation ortaktır. Heliomare
Education, 7 özel okulda fiziksel, gelişimsel ve/veya öğrenme güçlüğü çeken yaklaşık 1000
öğrenciyi barındırmakta ve özel eğitim gereksinimleri olan önemli sayıda öğrenciye de
kaynaştırma okullarında destek vermektedir. Bunların arasında öğrenme ve gelişim engelli
öğrenciler (büyük bir kısmı ağır ve birden fazla engelli), fiziksel engelli, disleksi, DEHB ve otizm
tanılı öğrenciler bulunmaktadır. Heliomare Education’da öğrenciler 4 ile 20 yaşları arasındadır.
Bu okullara devam eden öğrenciler arasında birden fazla engele sahip orta ve ağır düzeyde
performans sergileyen öğrenciler bulunmakla birlikte, orta öğretim diplomasına sahip ve
yükseköğretime

hazırlanan

öğrenciler

de

bulunmaktadır.

Heliomare

Rehabilitasyon

Heerhugowaard'da 2-4/5 yaş arası küçük çocuklar için ayrılmış bir kaynaştırma anaokulu
işletmektedir. Başlangıçta deneme amaçlı olarak açılan bu okul oldukça başarılı olmuştur.
Heliomare Education öğretim ve destek ekibi, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek,
güçlendirmek, yenilik yapmak ve aynı zamanda ilgili personelin öğretim ve destek becerilerini
arttırmak için araştırma projeleri de yürütmektedir. Hem Heliomare Education hem de
Heliomare Rehabilitation projelere nitelikli öğretmenler, destek personeli, terapistler ve tıbbi
personel ve uzman profesyoneller sağlayabilmektedir. Söz konusu personel sadece Heliomare
özelinde değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi, beceri ve tecrübe geliştirir,
paylaşır ve yayar.
Heliomare Education, öğrencileri için kişiselleştirilmiş öğrenme kariyeri geliştirme konusunda
çalışmaktadır. Söz konusu çalışmaların yenilikçi BİT yaklaşımlarıyla birleştirilmesi yoluyla
öğrenme ve erişim engellerinin azaltılması, ileri yıllardaki ana odak noktalarından biridir.
Heliomare Education, Hollanda'daki özel okulların şemsiye organizasyonu olan Lecso ile de
işbirliği yapmaktadır. Heliomare Education’ın anaokulları için bir yardım programı da
bulunmaktadır. Heliomare Education, öğrenme ve gelişimsel zorlukları olan ancak fiziksel
engelli ve/veya DEHB ve otizm tanısı da bulunan öğrencilere de kaynaştırma okullarında
destek vermektedir.
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ASOCIACIÓN CULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL PERMACULTURA CANTABRIA (ES)
Permacultura

Cantabria,

yaşadığımız

toplumu

geliştirmek

için

kapasite

geliştirme,

sürdürülebilirlik ve eşit insan ilişkileri açısından yeni alternatifler sunmayı hedeflemektedir. 15
ile 32 yaş arasındaki yaklaşık 40 genç üyeden oluşmaktadır. Bu kuruluş, topluma ilham veren
ve halka açık olarak hizmet eden bir sosyal platformdur. Bunun için seminerler, etkinlikler,
toplantılar, kamplar ve kısa geziler düzenlemektedir. Cantabria Hükümeti ve bölgedeki diğer
kurumlar, toplumsal kaynaşma, kırsal kalkınma ve eğitim girişimleri ile ilgili çeşitli projelerde
Permacultura Cantabria ile işbirliği yaparak finansal ve lojistik destek sağlamaktadır.
Permacultura Cantabria’nın başlıca odak noktalarından biri birbirini korumak ve yaptıklarından
zevk almaktır. Başarıların kutlanması hem kendi hayatlarını hem de diğerlerinin hayatlarını
sosyal

anlamda

zenginleştirecek

farklı

alternatifleri

ve

süreçleri

keşfetmelerinden

kaynaklanmaktadır.

Yaklaşım ve Metodoloji
Çağdaş yaklaşıma göre ülkemizde uygulanan modeller ve uluslararası örnekler incelenerek
bir fark değerlendirilmesi yapılmak durumundadır. Çünkü temel eğitim sisteminde
“kaynaştırma” yöntemi kullanılmakta ve branş öğretmenlerinin özel eğitim konusundaki
eksiklikleri öğrencilerin sistemin dışına erken itilmesine neden olmaktadır. Bu durum özel
eğitim ve rehberliğe ihtiyaç duyan çocukların motor, ifade, bilişsel, duygusal ve öz-bakım
becerilerinde eksik destekle toplumdan uzaklaşma ve sosyal hayata tutunamama problemine
yol amaçtadır.
Gelişmiş sistemlerinde “özel eğitimciler” planlama (BEP-Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı),
izleme (Rehberlik) ve eşgüdüm (Coaching) süreçlerini uygularken alan dışı öğretmenler özel
eğitim yeterlikleri ve yetkinlikleri ile donatılarak sahada çalışmaktadır.
Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma alanda hizmet veren profesyonelin konu ile ilgili
algılarını belirleyici biçimde ve evreni yansıtacak bir örneklem büyüklüğünde gerçekleştirmiş
olup, karar vericilerin de strateji ve politika geliştirme çalışmalarına destek amacına yöneliktir.
Bu bağlamda proje çıktıları da toplanabilir veri alanları ile örtüşecek biçimde değerlendirilmiştir.
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Yukarıda belirtilen fark analizinin anlamlı olabilmesi algı-bilgi-uygulama ekseninde veri ve
kaynakların sınıflanmasına gereksinim duymaktadır. Bu noktadan hareketle bileşenler
tanımlanmış ve programın bu bileşenlerin odağını oluşturacak biçimde tasarlanması gereği
değerlendirilmiştir. Aşağıda bileşenler ve çıktı ilişkisi şematik olarak gösterilmiştir.

Daha önce de belirtildiği biçimde her aşamada ADDIE modeli dikkate alınmıştır. Bu çerçevede
proje akışı aşağıda gösterildiği biçimde sağlanmıştır.
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Araştırma sürecinde ortakların katkıları ve bu katkıların hangi çıktı ile ilişkilendirileceği ise proje
başlangıcında tanımlanarak ortaklarla fikir birliği oluşturulmuştur.

Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi ile Politika Önerileri hazırlanırken uygulanan adımlar
aşağıdaki sıralı faaliyetlerden oluşturulmuştur.


Birincil ve İkincil Kaynak Tarama



Cari verilerin toplanması



Alan Araştırması (nicel ve nitel)



Analiz



Stratejik Yaklaşım ve öneriler

Projenin ilk aşamasından itibaren toplanan ham veriler ve ön değerlendirmeler ise program
geliştirme sorumlu ortağı Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile paralel ve bütünleşik
olarak işlenmiştir. Bu bağlamda;


Pilot uygulamalar



Geri bildirimler



İş üstü uygulamaları



Farkındalık yaratma



Canlı testler



Eğitici eğitimleri



Organizasyonel ve yapısal kapasite geliştirme

Uygulama ve sonuçları da dinamik olarak kullanılmıştır.
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Araştırma
Alan Araştırması
Yapılan alan araştırmasının etkinliğini geliştirmek için ön nitel veri toplanması uygun bulunmuş,
bu çerçevede öncelikle derinlemesine mülakat, odak grup çalışması ve araştırmacı
gözlemlerinin yapılarak nicel araştırmaya sonra geçilmiştir. Diğer bir ifade ile nitelden-nicele
bir doğrulama olanağı yaratılmıştır. Bu yolla istatistik değerlendirmeler nitel bulgu ve önermeler
yeniden değerlendirilerek yorumlanmıştır.

Nicel Araştırma : Anket Çalışması
Örnekleme Yöntemi ve Desen Oluşturma
Bilindiği gibi, araştırma sonuçlarının geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olması için verilerin
toplandığı kaynağın özelliği çok önemlidir. En sağlıklı sonuç, aranan bilginin elde edileceği
kaynağın tümünden elde edilen sonuçtur. Ancak bu her zaman olanaklı değildir. Özellikle
kaynak çok büyük ve yaygın olduğunda bunu yapmak son derece zordur. Bu bağlamda
kaynağın tümü yerine belirli bir örnek üzerinde çalışma yapılmaktadır. Diğer bir ifade ile
örnekleme bir bütünden ya da evrenden örnek alma işlemi temel yaklaşımı olarak
seçilmektedir. Araştırma sonuçları genellemek istenen bütünün (evren) sınırlandırılması ve
tanımlanması araştırmanın doğasını oluşturmaktadır.
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Evren iki grupta tanımlanabilir. Bunlar Hedef Evren ve Çalışma Evrenidir. Genel Evren/ Hedef
Evren Tanımlanması kolay ama ulaşılması güç olan evrendir. Çalışma Evreni ise ulaşılabilen
somut bir evrendir. Araştırmada evrenin tümünden ya da onu temsil edebilecek küçük bir
guruptan toplayacak veriler çalışma evrenini temsil eder. Ancak bu durumda sonuçların da
çalışma evrenine genellemesi gerekir; yani “genele korelasyon kurulması” sağlanmalıdır.
Temel sorunsal Örneklemdir. Bilindiği gibi araştırılmak istenen bir olgu ile ilgili evrenden, belli
kurallara göre seçilmiş, evreni temsil ettiği varsayılan küçük bir küme örneklem olarak
adlandırılır. Örneklem evreni oluşturan varlıkların alt parçalarından oluşur. Her araştırmada
temsil yeteneğine sahip bir örneklem seçmek temel ilkedir. Temsil yeteneğine sahip bir
örneklemin temel özellikleri şunlardır.


Örneklemin büyüklüğü yeterli olmalıdır.



Örneklem evrendeki dağılıma çeşit ve oran yönünden benzer olmalıdır.



Örneklem olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biriyle seçilmelidir.



Örneklem seçiminde yan tutulmamalıdır.

Bu çalışmada temel bağlamda olasılıklı örnekleme kullanılmıştır. Olasılıklı örnekleme,
birimlerin evrenden her seferinde eşit olasılıkla seçilmesidir. Ayırt edici özelliği ise elemanların
evrenden rastgele seçilmesidir. Olasılıklı Örnekleme Yöntemi olarak tasarım “Tabakalı
Rastgele Örnekleme” olmakla birlikte, ön uygulama ve alanyazın korelasyonu çerçevesinde
“basit rastgele örnekleme”, “küme örnekleme” ve “sistematik örnekleme” de dikkate alınmıştır.
Tabakalı Rastgele Örnekleme Yöntemi seçiminin nedeni “Sosyometrik Davranış Güdüleyici”
faktörlerin tespiti amacı ile örtüşmesidir. Zira yöntemde incelenen karakter deneklerin herhangi
bir özelliğine göre değişiklik gösteriyorsa (yaş, cinsiyet, sosyoekonomik, kültürel özellikler vb.)
basit rastgele örnekleme yöntemiyle örnekleme yapmak daha doğru sonuç verebilmektedir.
Bu yöntemin etkin olabilmesi için tabakalardaki birimlerin kendi içinde homojen olması ve
tabakalar arasında gerçek bir farklılık bulunmasına dikkat edilmiştir. Örneklem planı olarak
tercih edilen “Tabakalı Rastgele Örnekleme” ile ilgili kuramsal bilgiler Yamane (1989) ve
Cochran (1977) a dayandırılmıştır.
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Popülasyon Tespiti
Popülasyon tespiti aşamasında önemli olan eksen “popülasyonun varyansının örnek
büyüklüğüne bağlılığı”dır. Genel uygulamalarda söz konusu duyarlılığın yükseltilmesi için,
örnek çapının genişletilmesi ya da örneğin büyütülmesi gereği üzerinde çokça durulmuş
olmakla birlikte, varyansın küçültülmesi konusu ile fazla ilgilenilmemiştir. Oysa, varyansı
küçülterek de tahminlerin duyarlılığını artırmak mümkündür. Varyansın küçültülmesinde ise iki
seçenek vardır.


Popülasyonun, birimler arasında büyük farklar olmamasına özen göstererek tanımlayıp
oluşturulması,



Popülasyonun tabakalara ayırılması.

Örnek büyüklüğünün tespitinde aşağıdaki formül tablosu esas alınmış, duyarlılığın artmasını
hedefler biçimde anket sayısı 750 olarak seçilmiştir.

Farklı Hedef Kitle Büyüklükleri ve Hata Düzeyleri için Örneklem Büyüklükleri
(Kaynak: Türker Baş, Örneklem Büyüklükleri Tablosu)
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Yukarıdaki tabloda, %95 güven aralığında, +-%3, +-%5, +-%10 örnekleme hataları için farklı
kitle büyüklüklerine karşılık gelen, örneklem büyüklükleri verilmiştir. Araştırmada anket
uygulanması gereken birey sayısı; Tabloda görüldüğü gibi d=0,05, p=0,5 ve q=0,5 n=750
örneklem hacmi dikkate alındığında, bu örneklem hacminin tutarlı “r” temsil ettiği kitle sayısının
okul öncesi öğretmen evreni ile uyumlu olduğu görülmüştür.
Ayrıca aşağıda sunulan Milli eğitim Bakanlığı resmi istatistikleri incelenmiş, ulaşılan anket
sayısının homojen bir popülasyonu temsili bakımından Ankara okul öncesi öğretmenleri
sayısının yaklaşık % 20’sine ulaşılarak ikincil bir güvenirlilik/geçerlilik dayanağı da
sağlanmıştır.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü – İl İstatistikleri

2017-2018 OKUL ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
KURUM/SINIF
SAYISI

DERSLİK
SAYISI

TOPLAM ŞUBE

ERKEK

KIZ

TOPLAM
ÖĞRENCİ

TOPLAM
ÖĞRETMEN

RESMÎ ANAOKULU

112

613

926

8.758

8.045

16.803

1188

RESMÎ ANASINIFI

710

1355

2.000

19.427

18.111

37.538

2.343

ÖZEL OKUL ÖNCESİ

375

2617

1558

10.493

9.446

19.939

1482

YAZ / MOBİL ANAOKULU

0

0

0

0

0

0

0

MEB’e BAĞLI TOPLAM

1.197

4.585

4.484

38.678

35.602

74.280

5.013

118

266

433

3.459

3.359

6.818

474

134

560

474

2615

2314

4.929

701

1.449

5.411

5.391

44.752

41.275

86.027

6.188

KURUM TÜRÜ

MEB. BAĞLI OLMAYIP 657 SAYILI KANUNUN
191.MADESİNE GÖRE AÇILAN KURUMLAR

ASPB
TOPLAM

Aşağıdaki tabloda ise Milli Eğitim Bakanlığı 2017-2018 okul öncesi genel istatistikleri yer
almakta olup genel evren referansı bu tablo ile ilişkilendirilmiştir.
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2.1 Okul öncesi eğitim kurumlarının okul türlerine göre okul, öğrenci, öğretmen ve derslik sayısı
Number of schools, students, teachers and classrooms by types of education in pre-primary education institutions
[2017/'18 öğretim yılı - The educational year 2017/'18]
Okul/
Kurum/
Sınıf
School/
Institution/
Classroom

Toplam
Total

Erkek
Male

Kadın
Female

Toplam
Total

Erkek
Male

Kadın
Female

Derslik
Classroom

Okul öncesi eğitim (Resmi+Özel)
Pre-primary education (Public+Private)

31 246

1 501 088

782 646

718 442

84 257

4 585

79 672

78 852

Anaokulları toplamı (Resmi+Özel)
Total number of kindergartens
(Public+Private)

10 073

647 685

338 467

309 218

45 135

2 439

42 696

44 587

Okul Türü
Type of school

Öğrenci sayısı
Number of students

Öğretmen sayısı
Number of teachers

Anasınıfları toplamı (Resmi+Özel) (2)
Total number of nursery classes
(Public+Private)

(2)

21 173

853 403

444 179

409 224

39 122

2 146

36 976

34 265

Okul öncesi Eğitim (Resmi)
Pre-primary education (Public)

24 975

1 264 733

656 651

608 082

61 427

3 982

57 445

49 167

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlar
(Resmi)
Institutions affiliated to the Ministry of
National Education (Public)

22 666

1 181 146

615 123

566 023

54 960

3 982

50 978

43 142

2 546

370 393

193 287

177 106

19 221

1 860

17 361

12 826

20 120

810 694

421 808

388 886

35 739

2 122

33 617

30 316

-

59

28

31

-

-

-

-

2 309

83 587

41 528

42 059

6 467

-

6 467

6 025

110

7 537

3 888

3 649

700

-

700

576

2 199

76 050

37 640

38 410

5 767

-

5 767

5 449

6 271

236 355

125 995

110 360

22 830

603

22 227

29 685

Anaokulları
Kindergartens
Anasınıfları (2)
Nursery classes

(2)

Mobil anaokulları
Mobile kindergartens
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olmayan
Kurumlar (Resmi)
Institutions not affiliated to the Ministry of
National Education (Public)
657 Sayılı Kan.191.mad.göre açılan
kurumlar
Institutons opened in accordance with
Law no. 657, article 191
Toplum Temelli Kurumlar (1)
Community- based institutions

(1)

Okul öncesi Eğitim (Özel)
Pre-primary education (Private)
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlar
(Özel)
Institutions affiliated to the Ministry of
National Education (Private)

4 422

179 033

94 854

84 179

14 115

603

13 512

21 094

Anaokulları
Kindergartens

3 369

136 383

72 511

63 872

10 732

579

10 153

17 145

Türk
Turkish

3 362

136 153

72 395

63 758

10 696

577

10 119

17 127

Azınlık
Minority

7

230

116

114

36

2

34

18

Anasınıfları (2)
Nursey classes

(2)

1 053

42 650

22 343

20 307

3 383

24

3 359

3 949

Türk
Turkish

1 038

42 179

22 080

20 099

3 319

22

3 297

3 838

Azınlık
Minority

14

421

231

190

61

2

59

107

Yabancı
Foreign

1

50

32

18

3

-

3

4

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Olmayan
Kurumlar (Özel)
Institutions not affiliated to Ministry of
National Education (Private)

1 849

57 322

31 141

26 181

8 715

-

8 715

8 591

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına Bağlı Kreş ve Bakımevleri
Crèches and Care Centers belong to
Ministry of Family, Labour and Social
Services

1 847

57 067

30 999

26 068

8 695

-

8 695

8 580

İş Kanununa Göre İşletmelerde Açılan
Kreşler
Crèches opened in enterprises in
accordance with the Labour Law

2

255

142

113

20

-

20

11

(1) Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 yaş kurslar, belediyelerce açılan kreşler,
derneklerce açılan kreşler.

(1) 4-6 age group courses dependent to the Presidency of Religious Af f airs, the crèches
f ounded by municipalities and the crèches f ounded by assosiations.

(2) 1.17 ve 1.18 tablolarında 39 122 okulöncesi öğretmeni bulunduğu kurumların
öğretmen sayılarında, 34 265 anasınıfı derslik sayısı bulunduğu kurumların derslik
sayılarında gösterilmiştir. 21 173 anasınıfı okul sayısına dahil edilmemiştir.

(2) In table 1.17 and table 1.18, 39 122 pre primary teachers are included in the number of
teachers of institutions of which they are av ailable and also 34 265 nursery -clasess are
included in the number of classroom of institutions of which they are av ailable. 21 173 nursery clasess are excluded f rom the number of schools.
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Araştırma bütünü mevcut duruma dair nicel ve nitel verilerinin toplanması, değerlendirilmesi
ve yorumlanması biçiminde gerçekleştirilmektedir. Alan çalışmasında anket ve derinlemesine
mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Gerçekleştirilen araştırmanın modeli betimsel niteliktedir.
Betimsel modelde amaç, eldeki problemi, bu problemle ilgili durumları, değişkenleri ve
değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlayarak bir konudaki mevcut durumu araştırmaktır.
Bilimsel güvenilirlik ve geçerlilik ölçeği olarak evrenin en az 384 kişi olması için tasarım
yapılmış; bu bağlamda örneklemin evreni doğrudan yansıtması amaçlanmıştır.
Literatür incelemesinde “engelli çocukların eğitimi”, “öğretmenlerin gelişimine yönelik hizmet
içi eğitim yaklaşımı”, “e-öğrenme” ve platform için ana yaklaşım olarak değerlendirilen “akran
öğrenmesi yaklaşımı” baz alınmış, ilgili literatürün bazı bölümleri aynen alınıştır.
Yukarıdaki bölümde belirtilen dayanaklar ışığında uygulanan anket tek bir oturumda ve
uygulayıcının gerekli verilere kayıtlarından ve pratiklerinden ulaşmasına yönelik biçimde
gerçekleştirilmiştir. Anket formunun tasarımında sorular doğrudan ve net cevap alınabilmesini
temin edecek biçimde sorulmuştur.
Araştırmada öğretmenlerin yeterlilik alanındaki (davranış, dil ve öğretim) algıları verilerin
değerlendirilmesi için Likert ölçeği kullanılmıştır. Yeterlilik algısının tespiti için 23 soru
sorulmuştur. Uygulanan Anket formu EKLER bölümünde yer almaktadır.

Bulgular
Araştırmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar ile özel sektör okullarının öğretmenleri
katılmıştır. Araştırma kapsamında 750 öğretmene anket gönderilmiş, 736 anket geri dönmüş;
sorulara verilen cevap oranları da faktör bazlı olarak aşağıdaki icmal tablosunda verilmiştir.
Anketin yansıtma güvenilirliği en çok 384 anket iken, elde edilen dönüş örneklem büyüklüğü
güvenilirlik ve geçerliliğini güçlendirmiştir.

,

57

Anket Bulguları İcmali
I DEMOGRAFİ ve KÜNYE BİLGİLERİ

Bulgular

CEVAP
SAYISI

Rasyolar

CEVAP
YÜZDESİ

736
1 1. Okulunuz hangi ilçede?
2 2. Cinsiyet

kadın

erkek

kadın

erkek

3 3. Yaş Grubu

693
22-25

41
26-30

31-35

36-40

41-50

51+

94,41%
22-25

5,59%
26-30

31-35

36-40

41-50

51+

40

132

249

148

131

34

5,44%

17,96%

33,88%

20,14%

17,82%

4,63%

4 4. Medeni Durum

evli

evlenmememiş /
bekar

ayrılmış

evli

evlenmememiş / bekar

ayrılmış

615
var

62
yok

44

83,67%
var

8,44%
yok

5,99%

5 5. Çocuğunuz var mı?

565
var

6 6. Çocuğunuzun engeli var mı?

21

169
yok
553

76,87%
var

çocuğum yok
147

2,91%

22,99%
yok
76,59%

721

97,96%

734

99,73%

734

99,73%

721

97,96%

734

99,73%

721

97,96%
24,73%

çocuğum yok
20,36%

7 7. Çocuğunuzun engeli varsa tanısı
8

Çocuğum yok

182

24,73%

182

9

Çocuğumun engeli yok

460

62,50%

460

62,50%

10

Zihin engelli

2

0,27%

2

0,27%

11

Görme Engelli

0

0,00%

0

0,00%

12

İşitme engelli

2

0,27%

2

0,27%

13

Fiziksel engelli ( )

4

0,54%

4

0,54%

14

Otizm

2

0,27%

2

0,27%

15

Hiperaktivite

0

0,00%

0

0,00%

16

Süreğen hastalık

0

0,00%

0

0,00%

17

Metin alanı
733

99,59%

18 8. Mezuniyetiniz

lise

önlisans

lisans

yüksek lisans

lise

19 9. Meslekteki yılı

10
0-5

60
6-10

598
11-15

65
16-20

21+

273
5-6

156
karışık

86

85

20 10. Çalıştığı yaş grubu

95
3-4

21 11. Sınıftaki öğrenci sayısı

157
1-4

322
5-10

215
11-15

16-20

21+

37
yok

108

278

260

22 12. Sınıfınızda tanılı öğrenci var mı?

5
var

23 13. Sınıfınızdaki tanılı öğrenci sayısı

312
0

375
1

2

3

348

230

54

13

önlisans

lisans

yüksek lisans

1,36%
0-5

8,19%
6-10

81,58%
11-15

8,87%
16-20

21+

0

13,63%
3-4

39,17%
5-6

22,38%
karışık

12,34%

12,20%

610

82,88%

22,59%
1-4

46,33%
5-10

30,94%
11-15

694

94,29%

16-20

21+

0,73%
var

5,38%
yok

15,70%

40,41%

37,79%

428

58,15%

54,59%
1

687

93,34%

4+

45,41%
0

2

3

4+

10

53,13%

35,11%

8,24%

1,98%

1,53%

645

87,64%

24 14. Sınıfınızda tanılı öğrenci (ler) varsa tanısı
Tanılı öğrencim yok

355

48,23%

355

48,23%

26

Zihin engelli

111

15,08%

111

15,08%

27

Görme Engelli

5

0,68%

5

0,68%

28

İşitme engelli

32

4,35%

32

29

Fiziksel engelli

56

7,61%

56

7,61%

30

Otizm

87

11,82%

87

11,82%

31

Hiperaktivite

31

4,21%

31

4,21%

32

Süreğen hastalık

15

2,04%

15

2,04%

33

Metin alanı
688

93,48%

644

87,50%

635

86,28%

687

93,34%

674

91,58%

661

89,81%

664

90,22%

25

34 15. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci var mı?

var

yok

35 16. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci varsa statüsü ?

65
başka ülke
vatandaşı
26

geçici yerleşik

göçmen

yok

17

20

17. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci varsa Türkçe dil
kullanımı ?

öğrenci yok

kısmi

az

6

36

37 18. Okulunuzu hangisi olarak tanımlarsınız?

38 19. Hane gelir düzeyiniz

39 20. Sosyal üyelikler

572

20

37

ilçe/köy

merkezi

21
3000 altı

120
3000-4999 TL

546
5000-6999 TL

dernek

40 21. Haftalık alışveriş düzeni

yok

geçici yerleşik

göçmen

yok

581

9,45%
başka ülke
vatandaşı
4,03%

2,64%

3,10%

90,08%

yok

öğrenci yok

kısmi

az

yok
0,94%

623

gecekondu
mahallesi

121

var

363
94
sosyal
mesleki birlikler
organizasyonlar
91

90,55%

89,38%

3,13%

5,78%

gecekondu
mahallesi

ilçe/köy

merkezi

7000 TL+

3,06%
3000 altı

17,47%
3000-4999 TL

79,48%
5000-6999 TL

7000 TL+

96

17,90%

13,91%

14,20%

yok

dernek

53,70%
sosyal
organizasyonlar

mesleki birlikler

yok

13,58%

75,97%

38

23

var

yok

var

yok

512

152

509

75,63%

5,67%

22,45%

3,43%

4,35%

III 41 22. Haftalık alış veriş düzeniniz varsa ürün grupları
Haftalık alışveriş düzenim yok

163

22,15%

163

22,15%

43

Tekstil

100

13,59%

100

13,59%

44

Kozmetik

51

6,93%

51

6,93%

45

Ev alışverişi/Market

489

66,44%

489

66,44%

46

Elektronik

17

2,31%

17

2,31%

47

Medya

17

2,31%

17

2,31%

48

Metin alanı
681

92,53%

638

86,68%

682

92,66%

42

49 23. Bilgisayar kullanımı

var

50 24. Günlük bilgisayar kullanım süreniz

635
0

46
1-3

51 25. Akıllı telefon / tablet kullanımı

102
var

500
yok

672

10

0

1-3

4-6

7-9

10+

19
var

476
yok

96

16

14

53 27. Sosyal medya hesabınız
54 28. Okuma alışkanlığınız

576
var

106
yok

648

33

95,15%

52

26. Akıllı telefon / tablet kullanımı varsa günlük kullanım
süreniz

yok

var
4-6

7-9

10+

30

6

3

yok

93,11%
0

6,74%
1-3

15,04%
var

73,75%
yok

98,53%

1,47%

0

1-3

4-6

7-9

10+

2,82%
var

70,73%
yok

14,26%

2,38%

2,08%

607

82,47%

84,46%
var

15,54%
yok

682

92,66%

4,85%

681

92,53%

4-6

7-9

10+

4,42%

0,88%

0,44%

55 29. Varsa okuma mecra tercihiniz
56

Okuma alışkanlığım yok

28

3,80%

28

3,80%

57

Kitap

582

79,08%

582

79,08%

58

Dergi/Gazete

268

36,41%

268

36,41%

59

İnternet

406

55,16%

406

55,16%

60

Metin alanı

62 Arkadaşlarımla buluşurum

582

79,08%

582

79,08%

63 Akraba ve yakınlarımı ziyaret ederim

442

60,05%

442

60,05%

64 İnterneti tercih ederim

195

26,49%

195

26,49%

IV 61 30. Sosyal ortam tercihiniz

58

Demografi

DEMOGRAFİ ve KÜNYE BİLGİLERİ

Bulgular

CEVAP
SAYISI

Rasyolar

CEVAP
YÜZDESİ

736
1 1. Okulunuz hangi ilçede?
2 2. Cinsiyet

kadın

erkek

3 3. Yaş Grubu

693
22-25

41
26-30

kadın

erkek
5,59%
26-30

31-35

36-40

41-50

51+

94,41%
22-25

148

131

34

31-35

36-40

41-50

51+

20,14%

17,82%

4,63%

40

132

249

5,44%

17,96%

33,88%

4 4. Medeni Durum

evli

evlenmememiş /
bekar

ayrılmış

evli

evlenmememiş / bekar

ayrılmış

615
var

62
yok

44

83,67%
var

8,44%
yok

5,99%

5 5. Çocuğunuz var mı?
6 6. Çocuğunuzun engeli var mı?

565
var

169
yok

çocuğum yok

76,87%
var

22,99%
yok

çocuğum yok

21

553

147

2,91%

76,59%

20,36%

721

97,96%

734

99,73%

734

99,73%

721

97,96%

734

99,73%

721

97,96%

7 7. Çocuğunuzun engeli varsa tanısı
8

Çocuğum yok

182

24,73%

182

24,73%

9

Çocuğumun engeli yok

460

62,50%

460

62,50%

10

Zihin engelli

2

0,27%

2

0,27%

11

Görme Engelli

0

0,00%

0

0,00%

12

İşitme engelli

2

0,27%

2

0,27%

13

Fiziksel engelli ( )

4

0,54%

4

0,54%

14

Otizm

2

0,27%

2

0,27%

15

Hiperaktivite

0

0,00%

0

0,00%

16

Süreğen hastalık

0

0,00%

0

0,00%

59

Cinsiyet ve Yaş Grubu

Ankete katılanların % 94’ü kadın, % 6’sı erkektir. İleride meslek deneyimi ve cinsiyet ilişkili
verilerde de görüleceği biçimde okul öncesi öğretmenliğinde kadın cinsiyeti çok baskındır.
Yaş gruplarında yoğunlaşma 31-35 yaş dilimi olup; 41 yaş üstü popülasyonun da % 10’u aştığı
gözlemlenmiştir.
Medeni Durum ve Çocuk

Ankete katılanların % 83,67’si evli olup, popülasyonun yaklaşık % 77’si çocuk sahibidir.

60

Engelli Çocuk ve Tanısı

Popülasyonun % 2,91’i engelli tanılı çocuk sahibidir. Engel gruplarında %40 ile fiziksel
engellilik öne çıkarken, zihinsel engelli, otistik ve işitme engelli çocuk dağılımı %20 ile eşit
durumdadır.

61

Mesleki Veriler

62

Mezuniyet ve Mesleki Deneyim

Ankete katılanların % 81,58’i lisans mezunudur. Lise düzeyi katılımcı % 3,36 düzeyinde,
önlisans mezunları ise % 8,19’dur. Popülasyonun % 9’a yakını lisans üstü eğitime sahiptir.
Meslek deneyimi verileri incelendiğinde popülasyonun % 61,55’inin 6-15 yıllık meslek deneyimi
bandında olduğu, 10 yıldan sonra ise alandan çıkışları işaret eden bir azalmanın bulunduğu
gözlemlenmektedir.

Çalıştığı Yaş Grupları ve Sınıf Mevcutları

Ankete katılanların yarıdan fazlası 5-6 yaş sınıflarında görev yapmaktadır. 3-4 yaş grubunda
görev yapanların oranı % 22,59 iken, karışık cevabı verenlerin yüzdesi 30,94’tür.

63

Ankete katılan öğretmenlerin çalıştıkları sınıflarının mevcudu sorulduğunda alınan cevaplar
dikkat çekicidir. Katılımcıların % 40,41’lik dilimi 16-20 kişi mevcutlu sınıflarda çalışmaktadır.
21+ sınıf mevcudu ile çalışanların sayısı ise 37,79 ile ikinci yoğunluktadır. 15 ve altı öğrenci ile
çalışan öğretmen sayısı ise sadece % 21 düzeyinde kalmaktadır.
Sınıfındaki Tanılı Öğrenci

Ankete katılan öğretmenlerin çalıştıkları sınıflarının % 45,41’inde tanılı öğrenci bulunmaktadır.
Bu oranlar 1 öğrenci için % 35,11, 2 öğrenci için % 8,24, 3 öğrenci için % 1,98 ve 4 ve üzeri
öğrenci için bu sayı % 1,53’dür. Özellikle 3 ve 4 tanılı öğrenciye sahip sınıfların genel mevcut
ortalamaları önemli bir problem odağından bahsetmek mümkündür.

Sınıftaki Tanılı Öğrenci Dağılımı

64

Sınıflardaki tanılı öğrenciler irdelendiğinde ağırlıklı dağılımda % 33 ile zihinsel engelliliğin, %
26 ile ise otizmin varlığı görülmektedir. % 9’luk bir dilim hiperaktivite tanısına sahip iken,
bütünün % 27si ise fiziksel engellere dağılmaktadır.

Sınıftaki Yabancı Öğrenci

Ankete katılan öğretmenlerin çalıştıkları sınıflarının % 9,45’inde yabancı kökenli öğrenci
bulunmaktadır. Bu oranın % 32’si başka ülke vatandaşı, % 27’si geçici yerleşik yabancı ve
%32’si göçmendir.

Türkçe Seviyesi

Bu öğrencilerin sadece % 9’ kısmi, % 32’si ise çok az Türkçe bilmektedir.

65

Teknoloji Kullanımı

66

Bilgisayar Kullanımı

Ankete katılan öğretmenlerin çalıştıkları sınıflarının % 93’ü bilgisayar kullanmaktadır.
Popülasyonun % 73,75lik dilimi günde 1-3 saat arası bilgisayar başında zaman geçirmektedir.
4-6 saat arası bilgisayar kullanan oranı ise % 4,42 ile azımsanmayacak bir orandadır.

Akıllı Telefon ve Tablet Kullanımı

Akıllı telefon/tablet sahip olma oranı % 99’dur. Kullanım saatleri ise % 70,73 ile 1-3 saat
arasında yoğunlaşmaktadır. Dikkat çekici olan telefon ile 4-6 saat arası vakit geçirenlerin
oranının %14,26, 7 saat ve üzeri kullananların oranı ise % 4,46 olmasıdır.

67

Sosyal Medya Kullanımı

Ankete katılan öğretmenlerin % 84,46’sının sosyal medya hesabı bulunmaktadır.

Okuma Mecra Tercihi

Ankete katılan öğretmenlerin okuma alışkanlıkları bulguları % 47’lik bir kitap okuma alışkanlığı
gösterirken, internet ortamı %32’lik bir dilimle önemli bir orana sahiptir. Gazete ve dergi
okumanın oranının % 21’de kalmış olması da dikkat çekicidir.

68

Sosyal Etkileşimde İnternet

Ankete katılan öğretmenlerin okuma alışkanlıkları bulguları % 47’lik bir kitap okuma alışkanlığı
gösterirken, internet ortamı %32’lik bir dilimle önemli bir orana sahiptir. Gazete ve dergi
okumanın oranının % 21’de kalmış olması da dikkat çekicidir.

69

Sosyo-ekonomik Veriler

70

Hane Gelir Düzeyi

Araştırmaya katılan öğretmenlerin ağırlıklı gelir yığılımı % 53,70 ile 3.000-5.000 TL bandında
yer almaktadır. Popülasyonun %17,90’lık bölümü ise 3.000 TL’nin altında gelire sahiptir.
Katılımcıların %13,91’lin bölümü 5.000-7.000 TL bandında gelire ulaşırken, 7.000 TL üzeri gelir
elde edenlerin oranı %14,20’dir.

Sosyal Üyelikler ve Sivil Katılım

Araştırmaya katılan öğretmenlerin sosyal üyeliği olanların oranı sadece yaklaşık % 24’de
kalmaktadır. Bunun da büyük kısmı mesleki birlikler (%13,58) olup, Dernek ve sosyal
organizasyonlara üyelik toplamı % 10’un altında kalmaktadır.

71

Alış-Veriş Alışkanlıkları

Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 77’si düzenli alış-veriş alışkanlıklarına sahiptir. Alışverişlerin en büyük kısmını % 73 ile market/ev alış-verişi oluşturmaktadır. Bunu % 15 ile tekstil,
% 8 ile kozmetik harcamaları takip etmektedir. Medya (Kitap, gazete, dergi vb) harcamalar ise
sadece % 2 düzeyindedir.

Çapraz Veriler
Yaş Grupları

72

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yaş grupları sayı ve yüzdeleri aşağıda tabloda verilmiş olup,
çapraz veriler değerlendirilirken bu bulgular temel alınmıştır.

Yaş grubu

SAYI

YÜZDE

22-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51+

40
133
249
148
131
34

boş

1

5,43%
18,07%
33,83%
20,11%
17,80%
4,62%
0,14%

Cinsiyet Dağılımı/Yaş Grubu

Yaş gruplarında yoğunlaşma 31-35 yaş dilimi olup; bu grubun oranı %33,83’ü bulmaktadır. Bu
yaş grubunun sadece % 4,42’sini erkek öğretmenler oluşturmaktadır. 51 yaş üstü dilimi
incelendiğinde ise erkek öğretmen sayısının % 17,65 olduğu görülmektedir. Bu durum alan
tercihinin daha çok kadınlar tarafından yapılmakta olduğunu, yeni dönemde ise görece erkek
öğretmen sayısının yeniden artışa geçtiği durumunu işaret etmektedir. Bu bağlamda
öğretmenlere yönelik gelişim eğitimleri verilirken cinsiyet faktörünün de dikkate alınması
gerekliliği değerlendirilmektedir.

73

Medeni Durum/Yaş Grubu

Yaş gruplarında medeni durum irdelendiğinde 26-30 yaş grubunun evli olma oranının en
yüksek olduğu, takip eden yaş gruplarında ise düzenli bir frekansla (yaklaşık yıllık %3) düşme
olduğu gözlenmektedir. Bu durum Boşanma oranlarındaki artış ile birlikte değerlendirilebileceği
gibi, çocuk sahibi olma, evlilik sonrası işten ayrılma ve hatta erken eş ölümleri ile paralel
düşünülmelidir. Gelecek yıllarda yapılacak araştırmalarda en düşük orana sahip 22-25 yaş
grubunun eğitimlerinin de izlenmesinde fayda görülecektir.
Burada eğitime etki bakımından önemli olan yukarıdaki düşüş etkileyici faktörlerin
yaratabileceği psikolojik sonuçlarının öğretime ne derece yansıdığının da değerlendirilmesidir.

74

Çocuk/Yaş Grubu

Yaş gruplarında çocuk sahibi olma durumu irdelendiğinde 26-30 yaş grubundan düzenli olarak
çocuk sahibi olma oranlarının yükseldiği görülmektedir. Düzenli artışın ilk çocuk ve sonrasında
sahip olunan ikinci ve varsa sonraki çocukların doğumu ile ilişkilendirilmesinin doğru olacağı
düşünülmektedir.
Burada eğitime etki bakımından önemli olan gebelik, doğum ve doğum sonrası iş göremezlik
ile sürecin yaratabileceği psikolojik sonuçlarının öğretime ne derece yansıdığının da
değerlendirilmesidir.

75

Günlük Bilgisayar Kullanımı/Yaş Grubu
Yaş
grubu

Sayı

Yüzde

Boş

0 SAAT

1-3 SAAT

4-6 SAAT

7-9 SAAT

10+ SAAT

22-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51+

40
133
249
148
131
34

Boş

1

5,43%
18,07%
33,83%
20,11%
17,80%
4,62%
0,14%

15,00%
6,02%
7,23%
10,14%
4,58%
14,71%
0,00%

12,50%
18,80%
14,86%
11,49%
12,21%
14,71%
0,00%

70,00%
69,92%
73,90%
71,62%
77,10%
52,94%
0,00%

0,00%
3,76%
3,21%
5,41%
5,34%
11,76%
0,00%

0,00%
1,50%
0,80%
1,35%
0,76%
0,00%
0,00%

2,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,88%
0,00%

Yaş gruplarına göre günlük bilgisayar kullanımı incelendiğinde; tüm yaş grupları ağırlıklı olarak
1- 3 saat kullanım cevabı vermektedir. Bu grup içinde en fazla yoğunlaşma 41-50 ve 31-35 yaş
guruplarında izlenmektedir.
Burada dikkat çekici olan sadece en genç kesim ile en yaşlı kesimde görülen günlük 10+ saat
cevaplarıdır. Bu oranlar 51+grupta % 5,88, 22-25 yaş grubunda ise % 2,50’dir. Aynı şekilde 1
saat altı kullanımda da 51+ yaş grubunda cevap oranı %14,71, 22-25 yaş grubunda ise
%15,00’dır.
Bir başka dikkat çekici olan 35 yaştan sonra bilgisayarda daha fazla süre geçirme alışkanlığının
arttığıdır.
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Akıllı Telefon-Tablet Kullanımı/Yaş Grupları
Yaş
grubu
22-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51+

1

Yüzde

Boş

0

1-3

4-6

7-9

10+

5,43%
18,07%
33,83%
20,11%
17,80%
4,62%
0,14%

15,00%
6,02%
8,03%
11,49%
4,58%
17,65%
0,00%

2,50%
1,50%
3,21%
3,38%
0,76%
11,76%
0,00%

35,00%
69,17%
74,70%
68,24%
80,15%
55,88%
0,00%

30,00%
19,55%
11,65%
12,84%
11,45%
8,82%
0,00%

5,00%
3,01%
1,61%
2,70%
1,53%
0,00%
0,00%

12,50%
0,00%
0,80%
0,00%
1,53%
5,88%
0,00%

Yaş gruplarına göre günlük akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı incelendiğinde; yine tüm
yaş grupları ağırlıklı olarak 1- 3 saat kullanım cevabı vermektedir. En yoğun akıllı telefon
kullanımı genç yaş grubu olan 22-25 yaş dönemidir. Bu grubun %12,50’lik dilimi günde 10
saatten fazla, % 5’i 7-9 saat, % 30’ ise 4-6 saat akıllı telefon kullanmaktadır.
Grup olarak en çok akıllı telefon kullanımı 26-30 ve 41-50 yaş gruplarında izlenmekte olup,
51+ grupta akıllı telefon kullanımının % 11,76’lık dilimde 1 saatin altına düşerken, yine aynı
grupta 10 saat üzeri kullanımın da % 5,88 gibi ciddi bir oranda olduğudur.
Bu noktada değerlendirilmesi gereken iki faktör “cep telefonu alabilme” ve “hangi amaca
yönelik kullanıldığı”dır. Veriler dikkatli değerlendirildiğinde yeni kuşağın daha çok mobil
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cihazlar üzerinden bilgi erişimine ve iletişimine yatkınlığı dikkate çarpmakta, buna karşın ileri
yaşlarda gözlenen artışın ise teknoloji yatkınlığının biraz uzağında bir sosyal haberleşme
biçiminde geliştiğidir.
Mobil cihazların yeni kuşak tarafından daha yoğun kullanımının artık e-öğrenme mecra
tasarımlarında da mutlaka dikkate alınması gerekli girdi olarak değerlendirilmesini gerektirdiği
de ifade edilmelidir.
26-30, 36-40 ve 41-50 yaş gruplarında ise güncel öncelik ve pratiklerin sonucu günlük
kullanımda kayda değer bir artış olmadığı değerlendirilmektedir.
Sosyal Medya Hesabı/Yaş Grupları

Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanımları her yaş grubu için yüksek bir orandadır. Bu
durum sosyal medyanın öğretmenler için çok etkin bir iletişim alanı yarattığı, öğrenci, veli ve
diğer öğretmenler ile yaygın etkileşim sürecinde olabilecekleri/olduklarını göstermektedir. Bu
bağlamda e-öğrenme çalışmaları için etkin kullanıma açık bir mecradır.
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Sosyal Zaman Tercihleri/Yaş Grupları

Yaş gruplarına göre boş zaman sosyal zamanları irdelendiğinde genç kuşak öğretmenlerin
akrabalarından ziyade arkadaşlarına zaman ayırma eğiliminde oldukları, internet ortamından
uzaklaşma tercihi gösterdikleri gözlenmektedir.
26-30 yaş grubunda gerek akraba ilişkilerine gerek arkadaşlara gerekse internete ayırılan
zaman tercihi artış göstermektedir. Bu durumun medeni durum, doğum ve arkadaşlar arası
oluşan fiziki mesafeye dayalı dijital iletişim koşulları ile ilişkili olduğu değerlendirilmektedir.
40 Yaşa kadar belirtilen eğilim homojen bir seyir izlemekte, 40 yaştan sonra ise arkadaşlarla
ve tercihen yüz-yüze iletişim eğilimi artmaktadır.
Bulgular e-öğrenmede hedef grupların dikkate alınması, sayısal alanın dışındaki sosyal
etkileşim davranışlarının da etki ve katkılarının hesaba katılması gereğini göstermektedir.
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Yeterlilik Algısı
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Yeterlilik Algısı/Yaş Grupları
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Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlere 23 önerme ile yeterlilik algılarına yönelik bir özdeğerlendirme olanağı sunan anket bölümünün cevap ağırlıklı ortalamaları ve yaş gruplarına
göre ortalamaları soru bazlı değerler ile yukarıda tablolarda yer almaktadır.
Aşağıda farklı yaş gruplarının yeterlilik algısının gösterildiği grafik sunulmaktadır.
Yeterlilik Algısı/Yaş Grupları-Genel

Grafikte görüldüğü gibi 36-40 ve 41-50 yaş grupları kendilerini son derece yeterli ağılamakta,
buna karşın diğer yaş grupları öğrenmeye daha açık bir algı ifade etmektedir. Yukarıdaki
grafiğin daha anlamlı okunabilmesini teminen hazırlanan genel ağırlıklı ortalama ile her yaş
grubu arasındaki farklılığı gösteren değerlendirmeler de yapılarak aşağıda grafik biçiminde
gösterilmiştir.
Gösterimde genel ortalama “kesikli kırmızıçizgi” ile gösterilmiş, bu çizgi ile “yaş grubu
ortalaması” karşılaştırılmıştır. Diğer bir ifade ile ortalama “benchmark” olarak alınmış ve her
yaş grubunun popülasyon içi algısı tespit edilmiştir.
Her yaş grubunun ortalama alt ve üstünde oldukları soru (faktör) bazlı veriler ise ileride madde
analizi biçiminde gösterilmiştir.
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Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 22-25 Yaş

Araştırmaya katılan 22-25 yaş grubu öğretmenler ortalama algılamanın gerisinde bir öz
değerlendirme yapmaktadır. Sadece 1,14 ve 22 nolu önermelerde ortalama üstü bir yetkinlik
algısına sahiptirler. 5, 12 ve 18 nolu önermelerde ise dikkate alınması gerekli bir yeterlilik
kaygısı taşımaktadırlar.
Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 26-30 Yaş
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Araştırmaya katılan 26-30 yaş grubu öğretmenler ortalama algılama ile çok örtüşen bir algıya
sahiptir. 9 ve 21 nolu önermelerde düşük oranlı bir yeterlilik kaygısı taşımalarına karşın genel
ortalama ile çok uyumlu bir öz değerlendirme yapmaktadırlar.
Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 31-35 Yaş

Araştırmaya katılan 31-35 yaş grubu öğretmenler ortalama eğrisi ile az geride ancak mutlak
paralel bir öz değerlendirmeye sahiptir. Sadece 19 ve 21 nolu önermelerde ortalamayı
yakaladıkları, 7,8 ve 9 nolu sorularda paralellikten önemsenemeyecek düzeyde geri düştükleri
görülmektedir.
Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 36-40 Yaş
Araştırmaya katılan 36-40 yaş grubu öğretmenler genel ortalama eğrisine göre dikkat çekici
biçimde yüksek bir öz değerlendirme yapmaktadır. Sadece 3 ve 16 nolu önermelerde ortalama
inen ancak onun dışında tüm sorular için ve özellikle 18. Soruda daha da keskinleşen bir algıya
sahip olan bu yaş grubu e-öğrenme tasarımı yapılırken detaylı değerlendirilmelidir. Dikkate
alınması gereken bu yaş grubunun gösterdiği yeterlilik algısının ket vurucu ve/veya direnç
gösterici olabileceğidir.
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Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 41-50 Yaş

Araştırmaya katılan 41-50 yaş grubu öğretmenler genel ortalama eğrisi ile paralel ve yukarıda
bir algıya sahiptir. 2,7, 12 ve 16 nolu önermelerde ortalama üstü, sadece 18 nolu önermede
ortalama altı bir görünüm oluşturmaktadırlar.
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Ağırlıklı Ortalama – Genel Ortalama Farkları / 51+ Yaş

Araştırmaya katılan 51+ yaş grubu öğretmenler ortalama eğrisinin gerisinde ve heterojen bir
yeterlilik öz değerlendirmesine sahiptir. Sadece 16. önermede ortala üstü, 2 nolu önermede
ise ortalama ile uyumlu bir algı gözlenmekte olup, grafik eğrisi ortalama değer eğrisi ile
paralellik göstermemektedir. Durumun mesleki yılgınlık, sınıftan yöneticiliğe geçmiş olma,
güncel bilgi ve teknolojiden uzaklık vb. nedenlere dayanabileceği değerlendirilmektedir.

Madde (faktör) Bazlı Bulgular
Aşağıdaki bölümde ankette sorulan ve yeterlilik algısı öz değerlendirme sonuçlarını belirleyen
23 önerme/soru cevaplarının münferiden gösterilen grafikler yer almaktadır.
Grafikler iki bulgunun yan yana gösterimi
şeklinde olup, çubuk grafiği yaş gruplarına göre
soru bazlı ortalama sapmalarını göstermektedir.
Çubukları birleşim ekseni ortalamayı belirtmekte
olup, solda kalanlar ortalama altını, sağda
kalanlar ise ortalama üstünü tanımlamaktadır.
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Sağdaki çizgi grafiği ise o soruya verilen toplam
cevapların

frekansını

göstermektedir.

Değerlendirme yapılırken grafiğin eğim çizgisine
olan fark dikkate alınarak cevap dağılımının
durumu algılanabilecektir. Buna dayalı olarak
soruya verilen cevapların e-öğrenme içerik
oluşturmada kullanılması kolaylaşacaktır.
Yukarıdaki genel yeterlilik algısı grafiklerinde yaş gruplarının ekstrem (artı-eksi) duyarlılık
soruları belirtilmiştir. Bu bağlamda eğitim tasarımcılarının faktörel değerlendirmelerinde bu
noktaların hatırlanmasında fayda görülmektedir.
Aşağıdaki bölümde yer alan madde (faktör) grafikleri tek tek açıklanmamış, doğru yöntem,
içerik ve hedef kitle seçimleri için uzmanlık alanları nedeni ile eğiticilerin yorum ve
değerlendirmelerine bırakılmıştır.
Yeterlilik Soruları Bazlı Bulgular
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DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Genel23
Bireylerin var olan yeteneklerini geliştirmek ve içinde bulundukları topluma uyumlarını
sağlamak eğitimin öncelikli amaçlarından biridir (Okyay, 2006). Özel gereksinimli bireyler de
normal bireyler gibi yaşadıkları toplumun bir parçası olabilmek, topluma uyum sağlamak ve
sahip oldukları yetenekleri en üst düzeyde kullanabilmek için eğitime ihtiyaç duyarlar (Odluyurt
ve Batu, 2009).
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının karşılandığı ortamlardan birisi de kaynaştırma
uygulamasıdır (Sığırtmaç, Hoş, Abbak, 2011). Tüm çocukların bireysel ilgi ve ihtiyaçlarının
olduğu, her çocuğun benzersiz katılımcılar olduğu (Odom ve Diamond, 1998) ve özel
gereksinimli çocukların eğitimlerinin yetersizliklerine değil yeterliliklerine göre olması
düşüncesi kaynaştırma uygulamalarının temelini oluşturmaktadır (Anılan ve Kayacan; 2015).
ABD’ de 1970’lerde başlatılan kaynaştırma uygulamaları, ülkemizde 1983 yılında yürürlüğe
giren 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile yasal hale gelmiştir. 1997 yılında
kabul edilen 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de ‘’kaynaştırma eğitimi‘’ ve ‘’destek
eğitim hizmetleri’’ ile ilgili detaylı kararlar yer almıştır (Sucuoğlu, 2004). Ocak 2000’de
yürürlüğe konulan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde ise kaynaştırma uygulamaları ile
ilgili açıklama ve uygulamaya yönelik kararlar yer almıştır (MEB, 2000; Özdemir, 2010).
Kaynaştırma; genel eğitim sınıflarındaki özel gereksinimli öğrencilerin eğitimlerinin özel eğitim
desteği ile birlikte sürdürülmesidir (Kargın, 2004). Kırcaali-İftar (1992) ise kaynaştırmayı; ‘’özel
gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak, tam ya da yarım zamanlı olarak
kendisi için en az kısıtlayıcı olan genel eğitim sınıflarında eğitim görmesi‘’ olarak tanımlamıştır.
En temel ifade ile kaynaştırma; özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocukların aynı
sınıfta eğitim alarak bütünleşmeleridir (Odom ve McEvoy; 1990; Odom ve Diamond; 1998;
Yıkmış, A., Aktaş, B., Karabulut, A. H. & Terzioğlu, N. K. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırmaya
ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.18(3), 1841-1860.
– Metnin farklı bölümleri yazarların oluru ile aynen alınmıştır.
23
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Allen ve Cowdery, 2009; Metin, 2011). Özel gereksinimli çocukların kaynaştırma sınıflarında
eğitim almaları, ayrı sınıflarda aldıkları eğitimden daha fazla yarar sağlayacağı belirtilmektedir
(Jenkıns, Speltz ve Odom; 1985).
Alanyazında kaynaştırma uygulamalarının özel gereksinimli öğrenciler üzerinde olumlu
olduğunu gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır (Cole, Mills, Dale ve Jenkıns, 1991;
Speltz ve Odom, 1985; FrancesHanline, 1993). Normal gelişim gösteren akranlarıyla aynı
ortamlarda bulunmak, özel gereksinimli çocukların çeşitli davranışlar için akranlarını model
almalarını, doğal olarak kurulan sosyal etkileşimler sırasında iletişim, işbirliği, kurallara uyma
gibi becerileri geliştirerek sosyalleşmelerini ve yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını
kolaylaştıracak deneyimler edinmelerini sağlamaktadır (Jenkıns, Speltz ve Odom, 1985; Metin;
1992; Okyay, 2006; Metin, 2011).
Özel gereksinimli çocukların etkileşimler esnasında akranlarının davranışlarını taklit etmeleri,
model almaları sosyal becerilerin yanı sıra psikomotor, dil ve bilişsel becerilerinin gelişimine
de olanak sağlar (Allen ve Cowdery, 2009). Kaynaştırma uygulamaları özel gereksinimli
çocukların yanı sıra normal gelişim gösteren çocuklar açısından da yarar sağlamaktadır
(Metin, 1992; Odom, 2000). Normal gelişim gösteren çocukların gerektiğinde özel gereksinimli
arkadaşlarına yardımcı olmaları ve davranışlarıyla model olmaları sorumluluk duygularını
geliştirmekte, farklı özelliklere sahip bireyleri tanımaları ve empati kurmaları ise sosyal ve
duygusal gelişimlerini desteklemektedir (Metin; 1992; Özdemir, 2010; Metin, 2011).
Okul öncesi dönem, çocukların ailelerinden sonra ilk karşılaştıkları kurum ve diğer öğretim
kademelerinde edinilecek becerilere temel olacak becerilerin kazanıldığı dönem olması
nedeniyle oldukça önemlidir (Okyay, 2006; Odluyurt ve Batu, 2009; Özdemir, 2010). Okul
öncesi dönem çocuklarının gelişimsel açıdan, sosyal ilişkiler, arkadaş seçimi ve arkadaşlığı
sürdürmede esnek olmaları; özel gereksinimli çocukların kabul görmeleri ve iletişim
kurmalarını kolaylaştırmaktadır (Metin, 2011). Bununla birlikte okul öncesi dönem, özel
gereksinimli çocukların gelişimsel yetersizliklerinin desteklenmesi, zihinsel ve sosyal
gelişimlerinin hızlanması, oluşabilecek problem davranışların önlenmesi veya mevcut problem
davranışların daha kolay değiştirilmesi ve çocukların yeni durumlara uyum sağlama becerilerini
geliştirebilmeleri açısından önemlidir (Metin, 2011; Koçyiğit, 2015).
Okul öncesi programları normal gelişim gösteren çocuklara göre hazırlanmakla birlikte;
çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen, çocukların bireysel özellikleri, ilgi ve ihtiyaçlarına
göre uyarlanabilen esnek ve çocuk merkezli programlardır (Özdemir, 2010; Metin; 2011).
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Ayrıca okul öncesi programları, özel gereksinimli çocuğun gelişimini desteklemek için gerekli
olan deneyimleri daha bireyselleştirilmiş ve daha doğal çevrede edinmelerini sağlamaktadır
(Odom ve McEvoy, 1990).
Kaynaştırma uygulamalarının okul öncesi dönemden itibaren başlaması programların başarılı
olmasını büyük ölçüde sağlamakta ancak tek başına yeterli olmamaktadır. Kaynaştırma
uygulamalarının başarılı bir şekilde sürdürülmesi için;


Okulda görev yapan öğretmen, sınıf öğretmeni, yönetici ve diğer personel özel
gereksinimli öğrencilere karşı kabul edici ve destekleyici tutumlar sergilemeli,



)sınıf ortamları bütün öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmeli,



Tüm öğrencilere birlikte öğrenme, oynama, sosyal etkinliklere katılma imkanı verilmeli,



Sınıfta bulunan diğer öğrenciler özel gereksinimli akranları hakkında bilgilendirilmeli,



Tüm öğrenci velileriyle işbirliği sağlanmalıdır (Kargın, 2004; Okyay, 2006; Çelik ve
Eratay, 2007; Kargın, 2012).

Bunlara ek olarak sınıf büyüklüğü, öğretmen-öğrenci oranı, sınıf imkanlarının yeterliliği de
kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkilemektedir (Buysse, Wesley ve Keyes, 2006).
Okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesinde sınıf
öğretmeni, sınıfta bulunan çocukların birbirlerine ve programa uyum sağlamalarında önemli rol
oynamaktadır (Özdemir, 2010). Öğretmeninin özel gereksinimli öğrenciye karşı tutumu
sınıftaki diğer öğrencilerin tutumlarının belirleyicisidir (Ekşi, 2010). Okul öncesi öğretmeninin
özel gereksinimli öğrenciye karşı olumlu tutum sergilemesi, öğrencinin yaşadığı sorunlara
çözüm bulabilmesi ve öğrenciyi kabul etmesi kaynaştırma uygulamalarının başarılı olmasına
katkı sağlamaktadır (Batu, 2000; Temel, 2000; Ekşi, 2010).
Ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin, özel gereksinimli öğrencinin performans, ilgi ve ihtiyaçlarını
belirlemesi, uygun materyaller geliştirmesi ve öğretim yöntemine karar vermesi, öğretimsel
içerikte uyarlamalar yapması, BEP hazırlaması ve özel eğitim öğretmenleri ile işbirliği yapması
kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkilemektedir (Kargın, 2004; Dikici Sığırtmaç,
2008;Vural ve Yıkmış, 2008; Özdemir, 2010; Batu ve Kırcaali-İftar, 2011; Sucuoğlu,
Bakkaloğlu, Karasu, Demir ve Akalın, 2014).
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Kaynaştırma sürecinde öğretmenlerin takip etmesi gereken bazı aşamalar vardır. Bu
aşamalar;


Çocuğun tüm gelişim alanlarındaki performans düzeyini belirlemek için ön
değerlendirme yapılması,



Eğitimsel hedeflerin oluşturulması,



Sınıf içi günlük etkinliklerin planlanması,



Öğretim yönteminin seçilmesi,



Programın uygulanması,



Öğrenci performansının değerlendirilmesi ve



Programın değerlendirilmesidir (Metin, Ahmet YIKMIŞ, Burcu AKTAŞ, A. Havva
KARABULUT, N. Kübra TERZİOĞLU 2011).

Kaynaştırma uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütülmesi için sınıf öğretmenlerinin
kaynaştırmaya ilişkin olumlu tutumların yanı sıra belirtilen aşamaları takip etmesi ve bu
alanlarda yeterliliğinin olması gerekmektedir.
Bugüne kadar yapılan nitel ve nicel araştırmalarda genel bulgu okul öncesi öğretmenlerin,
kaynaştırmaya hazırlık çalışmaları kapsamında kaynaştırma öğrencisi ve bu öğrencinin
yetersizlik türü hakkında bilgi topladıklarını, iki öğretmen öğrencinin sınıfa geleceğinden haberi
olmadığı için hiç hazırlık yapmadığını, bir öğretmen ise materyal hazırladığı yönündedir. Bu
durum öğretmenlerin yaptıkları çalışmaların, yetersizliği olan öğrenciye ilişkin bilgi toplama ve
materyal hazırlama ile sınırlı olduğunu göstermektedir. Bunun da genel olarak öğretmenlerin
kaynaştırmaya ilişkin bilgi eksikliklerinden ya da öğrencinin sınıfa geleceğinden haberlerinin
olmamasından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.

Paralel

olarak,

kaynaştırma

sınıfı

öğretmenlerinin, kaynaştırma süreci ile ilgili bilgi gereksinimlerinin olduğu ve bu amaçla kaynak
topladıkları sonuçlarına ulaşılmıştır.
Yine yapılan araştırmalar okul öncesi öğretmenleri kaynaştırma sürecine yönelik,
öğretmenlerden, öğretim üyelerinden, anne-babalardan, rehabilitasyon merkezlerinden bilgi
aldıklarını göstermektedir. Ayrıca BEP hazırlamada rehber öğretmenden yardım alındığı da
gözlenmektedir.
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Yapılan nitel çalışmalarda öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları ile ilgili bilgiyi farklı
yollardan edindikleri görülmüştür. Benzer çalışmalarda, Dikici-Sığırtmaç, Hoş ve Abbak (2011),
okul öncesi kaynaştırma öğretmenlerinin, özel eğitim öğretmenlerinden ve ailelerden,
Kuyumcu (2011), BEP amaçlarını oluştururken rehber öğretmenden, Nizamoğlu (2006), sınıf
öğretmenlerinin, rehabilitasyon merkezinde çalışan öğretmenlerden yardım aldıklarını ortaya
koymuşlardır.
Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma öğrencisi sınıfa geldiği zaman yaptıkları çalışmalara
ilişkin bulgulara bakıldığında, öğrenci ve velileri bilgilendirme, öğrenciyi tanıma çalışmaları ve
öğrenciye yönelik etkinlikler planlama, sosyal beceri öğretimi, öğrenciye özgüven kazandırma
ve BEP uygulama çalışmaları yaptıkları görülmektedir. Öğrenci ve velileri bilgilendirme
çalışmaları kaynaştırmaya hazırlık aşamasında yapılması gereken çalışmalardır (Aral ve
Gürsoy, 2007; Baykoç, 2011).Edinilen bulgu öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarını
programlı bir şekilde yapmadıklarını göstermektedir. Dikici-Sığırtmaç, Hoş ve Abbak (2011),
Gök ve Erbaş (2011), Sucuoğlu, Bakkaloğlu, İşcen-Karasu, Demir ve Akalın (2014), yaptıkları
araştırmada öğretmenlerin BEP hazırlama ve yazma konusunda sınırlılıkları olduğunu, bu
sınırlılığın

öğretmenlerin

kaynaklandığını
gereksinimlerinin

kaynaştırmaya

belirtmiştir.

Araştırmada

belirlenmesine

yönelik

ilişkin

yetersiz

kaynaştırma
olarak,

okul

bilgiye

sahip

öğrencisinin
öncesi

olduklarından

performans

öğretmenleri,

ve

öğrenci

gereksinimlerini dikkate aldıklarını, aile ve önceki öğretmenlerden görüş aldıklarını
belirtmişlerdir. Bulgular, Nizamoğlu (2006) ve Kaya (2005)’nın yaptıkları araştırma sonuçlarıyla
örtüşmektedir.
Kaynaştırma öğrencisine yönelik öğretimsel amaçları belirleme ile ilgili bulgulara bakıldığına,
öğretmenlerin büyük bölümü öğretimsel amaç belirlemediklerini belirtmektedir. Öğretmenlerin
öğretimsel amaç belirlememelerinin, öğretimsel amaçların nasıl belirlenmesi gerektiği
konusunda yeterli ve güncel bilgi sahibi olmamalarından veya öğrencilerin bireysel
farklılıklarını dikkate almadıklarından kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili araştırmalarda, Gök
ve Erbaş, (2011), öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmamalarından kaynaklı olarak
gereksinim belirleme konusunda yetersiz kaldıklarını, Sucuoğlu, vd. (2014), öğretimsel amaç
seçiminde öğretmenlerin zorlandıklarını, Bahar ve Yıkmış (2002), Nizamoğlu (2006), Önder
(2007) öğretmenlerin öğretimsel amaç belirlemediklerini bulgulamışlardır.
Vural ve Yıkmış (2008), yaptıkları araştırmada kaynaştırma sınıf öğretmenlerinin öğretimsel
uyarlamalar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını, Batu ve Odluyurt (2009),
öğretmenlerin günlük etkinlikleri planlarken doğal öğretim teknikleri, dil ve iletişimi destekleme

103

konularında gereksinim duyduklarını, Batu, Kırcaali-İftar, ve Uzuner (2004), bazı öğretmenlerin
günlük etkinlikleri planlarken farklı hiçbir şey yapmadıklarını ortaya koymuşlardır.
Yapılan araştırmalarda okul öncesi öğretmenlerinin öğretim yaparken kullandıkları yöntemlere
yönelik bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin öğrenciye model oldukları, öğrenci ile birebir
çalıştıkları, öğretimi materyaller kullanarak somutlaştıkları, teknolojiden yararlandıkları, drama
yaptıkları ve düz anlatım yaptıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu bulgudan yola çıkarak
öğretmenlerin yöntemi bilme ve kullanmayla ilgili bilgi eksikleri olduğu düşünülmektedir.
Spelman (1989), Johns, vd. (2002) ve Kuyumcu (2011) araştırmalarında öğretmenlerin uygun
değerlendirme yapma konusunda zorlandıkları ve bu konuda gereksinim duydukları sonucuna
varılmıştır.
Tüm yukarıda belirtilen ve alan yazında yer alan araştırmalarda okulöncesi öğretmenlerinin
kaynaştırmaya uygulamaları ile ilgili çeşitli çalışmalar yaptıkları ancak yapılan çalışmaların
sınırlı olduğu ve öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgi eksikliklerinin olduğu
görülmüştür. Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik
aldıkları eğitimin sınırlı olması ve uygulamaya yönelik eğitimlerinin olmamasının bu sınırlılığa
sebep olduğu düşünülmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının başarılı olarak yürütülmesinde,
sınıf öğretmenlerinin hazırlık çalışmalarını yapmaları, öğrencinin sınıfa oryantasyonunu
sağlamaları, öğrenci gereksinimlerini belirlemeleri, belirlenen gereksinimler doğrultusunda
öğretimsel amaç belirlemeleri, günlük etkinlikleri planlamaları, öğrenci performansını
değerlendirmeleri gerekmektedir.
Bu noktada belirtilen araştırmadan elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin kaynaştırma
uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamaya dayalı eğitim almaları, hizmet içi eğitim
programlarının kaynaştırma uygulamalarını detaylı olarak kapsayacak şekilde düzenlenmesi
gerektiği düşünülmektedir.

Değerlendirmeler
Bugüne kadar yapılan ve yukarıda kesitler verilen araştırmalar da dikkate alındığında Proje
kapsamında gerçekleştirilen algı araştırması daha da önemli hale gelmektedir. Zira algı ve
performans arasındaki farkın açılması öğrencinin eğitime ulaşabilirlik ve faydalanabilme düzeyi
açısından risk yaratacaktır. Bugün itibariyle ne yazık ki kaynaştırma algısı “içerme” olgusundan
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ziyade “ayrıştırma” olgusu ile yakınlaşmakta, farklılıklar öğretmen için bir problem algısı
yaratmaktadır. Bu noktadan hareketle öğretmenlerce algılanan sorun anlayışı “öğrenci
problemlerine çözüm odaklı yaklaşım” yerine, “sınıf bütünlük ve kontrolünü sağlayıcı bertaraf
etme” yaklaşımına evrilmektedir.
Proje kapsamında ve okul öncesi öğretmenlerin algıları ile teknoloji başta olmak üzere
sosyokültürel ve sosyoekonomik profillerine dair araştırma bulguları yukarıdaki bölümlerde
detaylı biçimde sunulmuştur. Bu noktada yapılması gereken alan yazın araştırma bulguları ile
öğretmenlerin

algıları

korelasyonunda

iyileştirici

ve

geliştirici

adımların

atılmasının

sağlanmasıdır. Bu tespitten hareketle güncel teknolojinin olanakları ile; hızlı, doğru,
uygulanabilir ve geniş kitleye eş zamanlı erişebilir bir bilgi edinim (öğrenme) ve paylaşım
platformunun oluşturulması en etkin ve sonuç odaklı çözüm olarak değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, 1.Bölümde açıklanan tüm bileşenlerin bir araya getirilerek


Öğretim sistemi içinde yer alan engelli bireylerin, hizmete eriştikleri kurum ve
kuruluşlardaki öğretmenlerin bilgi, beceri ve performansı ile toplum içinde
tutunabileceği”



Okul öncesi öğretmenlerin saha uygulamaları, çözüm örnekleri, iyi uygulamaları ve
sorunları yine kendi alanında çalışan diğer öğretmenlerle paylaşılabildiği sürece hizmet
kalitesinin gelişimi yanında öğretmenlerin de güncel bilgi ve deneyimlerle
beslenebilmesinin mümkün olacağı”

belirtilmektedir.
Daha önce ifade edildiği gibi proje kapsamındaki araştırma nitel ve nicel verilerin müşterek
sınanması ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda elde edilen veriler değerlendirildiğinde:


Mesleki deneyimin artması ile yeterlilik algısının çok yükseldiği ancak mülakatlarda ise
güncel bilgiden uzaklaşıldığı, sadece saha deneyimlerinin kalıp yöntemlere dönüştüğü,



Genel anlamda aşağıdaki önerme/sorular için yeterlilik algılarının düşük olduğu,
o

Sınıf içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri tüm öğrenciler için şekillendiririm

o

Sınıfımda yetişkinler ile tüm öğrenciler arasında etkili iletişim sağlarım

o

Sınıfı zaman kaybını engelleyecek şekilde yönetirim

o

Sınıfımdaki öğrencilerin davranışlarını kayıt altına alırım
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o

Sınıfımda ortaya çıkan uygun olmayan davranışlar için tedbir alırım

o

Sınıfımdaki tüm öğrencilerin ailelerini sınıftaki eğitime katılmaları için davet
ederim



Çalışılan sınıf mevcutlarının kaynaştırma öğrencisi oranları ile (olumsuz bağlamda)
örtüşmediği, (Katılımcıların % 40,41’lik dilimi 16-20 kişi mevcutlu sınıflarda
çalışmaktadır. 21+ sınıf mevcudu ile çalışanların sayısı ise 37,79 ile ikinci
yoğunluktadır. 15 ve altı öğrenci ile çalışan öğretmen sayısı ise sadece % 21 düzeyinde
kalmaktadır ayrıca öğretmenlerin çalıştıkları sınıflarının % 45,41’inde tanılı öğrenci
bulunmaktadır. Bu oranlar 1 öğrenci için % 35,11, 2 öğrenci için % 8,24, 3 öğrenci için
% 1,98 ve 4 ve üzeri öğrenci için bu sayı % 1,53’dür. Özellikle 3 ve 4 tanılı öğrenciye
sahip sınıfların genel mevcut ortalamaları önemli bir problem odağından bahsetmek
mümkündür)



Yaş gruplarında yoğunlaşma 31-35 yaş dilimi olup; 41 yaş üstü popülasyonun da %
10’u aştığı,



Meslek deneyimi verileri incelendiğinde popülasyonun % 61,55’inin 6-15 yıllık meslek
deneyimi bandında olduğu, 10 yıldan sonra ise alandan çıkışları işaret eden bir
azalmanın bulunduğu



Öğretmenlerin yeni teknolojileri iletişim için yoğun biçimde kullandığı,



İletişim süreçlerinde internet ortamı önemli bir artış gösterdiği



Öğretmenlerin bilgi, haber ve enformasyon ediniminde internet ortamı kitap ve basılı
materyalin önüne geçmekte olduğu



Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini saha pratikleri ile meslektaş (akran) etkileşimlerine
dayandırmakta olduğu (Bu bağlamda meslektaşlar arası akran öğrenmesi ve
gelişiminin yaşam boyu sürdürülebilmesi ise teknoloji ve çağın sunduğu tüm
olanakların öğretim ve öğrenme sistemine doğru entegrasyonu ile sağlanabileceği
görünen bir gerçekliktir)

Değerlendirilmelerinin gerçekleştirilecek uygulama ve çalışmalara temel oluşturması gerçekliği
ifade edilmektedir. Bu noktada tasarlanacak eğitim model ve uygulamalarının anılan
gerçeklikleri esas alan bir yaklaşımla oluşturulması gerekmektedir.
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Öneriler ve Politika Eksenleri
Teknolojik Boyut
Günümüz koşullarında akıllı iletişim teknolojileri ve internet ortamı doğru ve etkin
kullanıldığında sadece bilgiye erişim değil, bilginin yorumlanması, yaşatılması ve paylaşılması
konularında sayısız ve engin bir olanak oluşturmaktadır. Kullanıcı kolaylığı ve işlevsellik
sağlanabildiğinde gerek kurumsal gerekse bireysel olarak gelişmeye ve güncelleşmeye büyük
olanak sağlayan bu durum eğitim-öğretim süreçlerinin de olmazsa olmazı haline gelmiştir.
Bu bağlamda alanda çalışan tüm profesyonellerin ve kurumların da anılan olanakları doğru ve
interaktif biçimde kullanması gereklidir. Önemli olan anılan teknolojik olanakların isteklendirici,
fayda sağlayıcı ve kolay kullanılabilir biçimde kullanılacağı tasarımları oluşturmaktır.
Ülkemizde “öğrenci” düzeyinde çok yaygın olan bu olanakların öğretmen ve eğitim
profesyonellerinde görece geri kalmış olması önemli bir handikaptır.
Proje kapsamında oluşturulan ve dinamik bir süreç şeklinde anılan hedef kitlenin öğrenme,
güncelleme, sürekli gelişme ve sürekli paylaşma mecra olarak tasarlanan Portal ve Web
Sayfasının bu gözle bakıldığında önemli bir işlevi olacağı değerlendirilmektedir. Portal ve WEB
sayfasının tasarımında dikkate alınması gerekli noktalar şöyle özetlenebilir;
1.

Tanımlama Tasarımı yapılırken;

Sistem üzerinde uygulama akışı Sistemde Tanımlanmadan Bireysel gelişme ve pekiştirmeye
olanak sağlamalıdır. Bu çerçevede her bir bireyin sahip olacağı profil üzerinden öğrenmesi,
düzeyinin ölçülmesi ve pekiştirici kaynaklara erişiminin desteklenmesi esas alınmalıdır.
Öğrenmenin sağlanması ve motive edilmesi amacıyla bir ölçme testinden alınan puanın baraj
biçiminde sonraki aşamalara geçişe bloke koyması yararlı olacaktır.
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2.

Tanımlama Tasarımı yapılırken;
a. Kullanıcılar üyelik sistemden üye olarak yararlanmalı, kişiye özel bir giriş kodu
ve şifre almalıdır.
b. Kimliği tanımlanan kullanıcı temel profil bilgilerini içeren bilgileri sisteme
tanımlamalıdır. Ancak bu noktada bilgilerin güvenliğine özen gösterilmelidir.
c. Veri tabanı mimarisi üye kodu ve profil eşlemesine dayandırılmalı, bu yolla
geçmiş verileri kişi bazlı sorgusu, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik kişisel
planlamaya olanak sağlaması dikkate alınmalıdır.

3.

Kullanıcı açısından tasarımda
a. Program dili ve içeriğin yoğunluğu saha bulguları sade, yormayan, basit ve
güncel dille uyumlu olmalıdır
b. Uygulama ekranlarında kullanım kolaylığı için «basit», «seçimli», «sade
tasarım» ve «ön-koşullandırma» kullanılmalıdır
c. Sistem arka planda analiz yapmaya izin veren «canlı» bir sitem olarak
düzenlenmelidir.
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4.

İşletim Tasarımında
a. İçerik ve uygulamalar «ön-koşulluluk» temelinde, zaman ile tanımlı biçimde
işletilmelidir.
b. İçerik ve metinler görsellerle desteklenmelidir,
c. Test uygulamasında başarı olmaması halinde geri dönüş ve öğrenmeyi
pekiştirici tekrar zorunluluğu düşünülmelidir.
d. Aynı biçimde testler otomatik zaman sayacı ile tanımlı sürelerde yapılacak
biçimde olmalıdır.

Özetle program, dijital uygulamalar ve değerlendirme sistemleri öğretmenlerin kolaylıkla
anlayabileceği, yoğunluktan sıkılmayacakları, basit, anlaşılır ve uygulanabilir yapıda
tasarlanmalıdır.

Sosyolojik Boyut
Alan araştırması bulguları çerçevesinde en önemli bulgulardan biri okul öncesi öğretmenlerin
bahse konu platform yapısı için hazır bulunuşluk düzeyidir. Özellikle sosyokültürel bulgular ve
sosyal yaşam alışkanlıkları irdelendiğinde kısa sürede, uygulamaya yönelik, çözüm sağlayıcı,
pratiklerin paylaşımından öğrenilmiş bilgiye erişme potansiyel ve talebinin olduğu
görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken sıkıcı, statik, tavandan şekillenen bir yaklaşımın
engellenmesi ve platform yapısının sahiplenilip içselleştirilmesi için bir iletişim ikliminin
yaratılmasıdır.
Bilgi özelinde ve uygulamaya yönelik içerik ekseninde sağlanacak bir akran örgütlenmesi, veri
ve süreçlerin sürekli analizi ile birlikte akademik eğitim için de önemli bir klinik ortam
sağlayabilecektir. Bu bağlamda teori-bilgi yakınlaşmasının ötesinde, alan pratiklerinin
bilimselleştirilmesine yönelik bir olanak da yaratılmış olacaktır. Nitekim nitel veri toplama
aşamasında görüşülen öğretmenlerin “kendi pratikleri dikkate alınıp onandığında gelişme ve
paylaşma için daha fazla motive oldukları” gözlenmiştir.
E-öğrenme platformunun okul öncesi öğretmenlerin gelir düzeyleri ve harcama profilleri
incelendiğinde maliyet etkin erişim açısından da önemli bir avantaj sağlayacağı, fiziksel
mesafe ve zamanlama kısıtlarının ortadan kalkması ile çevirim içi forum ve toplantılara
doğrudan erişime olanak vereceği görülmektedir.
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Yukarıda ifade edilen temeller ışığında en önemli katma değerin ise “kaynaştırma” ve
“engellilik” ile ilgili düşünce ve duyguların problematik bir olgu olmaktan çıkıp, paylaşıma dayalı
bilgi ve öğrenme olanakları (akran öğrenmesi) ile “başarı öyküleri”ne dönüşmesidir. Bu
durumun yakın paydaşlar olan aile, okul ve diğer okul profesyonellerini de olumlu etkileyeceği
düşünülmektedir.
Öğretimsel Boyut
Okul öncesi ve kaynaştırma ile buluşan öğretim süreci, öğrencilerin bireyselleştirilmesi
gereksinimi, ve bu gereksinimin ülkemiz çağ nüfusu baz alındığındaki oluşturacağı çok büyük
popülasyon ile oluşturacağı sınırsız örnek ve pratikleri ile zorluğu kadar büyük bir bilimsel
evren de oluşturmaktadır. Araştırmada da gözlenen ve bilinen bir gerçeklik olarak “kayıt ve
envanter eksikliği” ve “toplanan verilerin yorumlanmasına dayalı politika geliştirememe
alışkanlığı”

dikkate

alındığında,

sayısal

ortamda

elde

edilebilecek

ve

pratik/saha

uygulamalarının irdelenmesini sağlayacak verilerin toplanması müfredat, yöntem ve teknik
geliştirme açısından da dinamik ve yaşayan bir ortam sunabilecektir.
Burada önemli olan konu sadece teori tutuculuğunda bulunmadan saha pratiklerinin doğru
değerlendirilmesi ile sağlanabilecek yeni yaklaşımların dokümante edilerek çağdaş literatür
oluşturmak olmalıdır. Bu sayede her yenilik bir döngü halinde sisteme geri beslenebilecektir.
Bunu teminen başarı, kazanım, performans ve öğrenme kriterlerinin de dinamik bir anlayışla
güncellenebilmesi esas olmalıdır.
Sistemin Sürdürülebilirliği ve Geliştirmeye Açıklık
Her yaş grubu için eğitim-öğretimin en önemli bileşeni eğitim ortamıdır. Bireylerin tek yönlü
bilgi ile muhatap olmalarının ne yazık ki öğrenmeyi yeterince sağlamadığı pratiklerde
görülmüştür. Birlikte öğrenme kavramının ve yaparak-yaşayarak öğrenme olgusunun çok daha
etkin, yenilikçi ve motive edici olduğu bilinmektedir. Öğrenenler için çağdaş modellerin
tartışıldığı bir noktada eğiticilerin de aynı yaklaşımlar ve olanaklarla buluşturulması bütüncül
gelişmenin anahtarıdır.
Sistemlerin başarısı benimsenme ve içselleştirme ile paralel gitmektedir. Bu bağlamda
sistemlerin dinamik, paylaşımcı, güncel, ilgi çekici ve kullanıcılar tarafında benimsenici biçimde
tanımlanması ve buna uygun konumlandırılarak lansmanının yapılması gereklidir.

110

Sürdürülebilirlik kriterleri açısından sitemlerin canlı biçimde tasarımı esastır. Kullanılacak araç
ve uygulamaların dinamik, güncel teknoloji ve koşullara göre geliştirilebilir bir esnekliğe sahip
olması gerekmektedir.
Projenin kısa vadede önemli avantajlardan biri lider ve ortak kuruluşların proje çıktılarını
uygulama ve kendi bünyelerinde ve çevrelerinde yaygınlaştırma iradesidir. Bu noktadan
hareketle diğer bir politikanın “oluşturulan sistemin bireysel düzeyde de kabul ve gelişmesine”
odaklanmak olmalıdır. Bu yolla tabandan tavana bir gelişme sağlanabilecek, yatayda bilgi ve
deneyimler paylaşılabilecek, paydaşlarca daha “uzman” ve “bilimsel” statülerde algılanmasının
da önü açılabilecektir.
Sonuç olarak özetlendiğinde bu dokümanda belirtilen arka plan bileşenleri doğru bir tasarımla
birleştirildiğinde oluşacak model gerçekçi ve uygulanabilir bir model olacaktır. Modelin kısıtları
alandan elde edilen ve okul öncesi öğretmenlerin profil ve özelliklerine dayalıdır. Bu özellikleri
dikkate alarak hazırlanacak bir program ve uygulama aracının etkin olacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda öğretmenlerin saha uygulamaları, çözüm örnekleri, iyi uygulamaları ve sorunları
yine kendi alanında çalışan diğer öğretmenlerle paylaşılabildiği sürece hizmet kalitesinin
gelişimi yanında öğretmenlerin de güncel bilgi ve deneyimlerle beslenebilmesi mümkün
olacaktır.
Projenin amacı olan “ortak bir platform üzerinde, teknoloji destekli, sürdürülebilir ve akran
öğrenmesi modeli ile pekiştirilen bir model ve programın tasarımı”nın ilgili alanyazın ile mutlak
düzeyde örtüşmekte olduğu daha öncede ifade edilmiştir. Yukarıdaki öneriler, duyarlı noktalar
ve sağlıklı bir yaygınlaştırma yaklaşımının dikkate alınması ile bu amaca ulaşılabileceği
görülmektedir. Bu amacın iki bileşeni olan “okul öncesi öğretmenleri için, onları da sürece dâhil
ederek ve zihinsel engelli çocuklara odaklanarak ihtiyaca yönelik bir eğitim programı
geliştirilmesi” ve “okul öncesi öğretmenler için kendi kendine öğrenme fırsatı olacak bir eöğrenme alanı geliştirilmesi” bileşenleri; proje çıktıları sayesinde “teori ve alan arasındaki
doğru etkileşim ve işbirliği” için de bir fırsat olarak algılanmaktadır.
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EKLER

EK 1 : Uygulanan Anket
NO

Anket
I DEMOGRAFİ ve KÜNYE BİLGİLERİ
1

1. Okulunuz hangi ilçede?

2

2. Cinsiyet

kadın

erkek

3

3. Yaş Grubu

22-25

26-30

31-35

4

4. Medeni Durum

evli

evlenmememiş /
bekar

ayrılmış

5

5. Çocuğunuz var mı?

var

yok

6

6. Çocuğunuzun engeli var mı?

var

yok

çocuğum yok

18 8. Mezuniyetiniz

lise

önlisans

lisans

yüksek
lisans

19 9. Meslekteki yılı

0-5

6-10

11-15

16-20

21+

20 10. Çalıştığı yaş grubu

3-4

5-6

karışık

21 11. Sınıftaki öğrenci sayısı

1-4

5-10

11-15

16-20

21+

22 12. Sınıfınızda tanılı öğrenci var mı?

var

yok

23 13. Sınıfınızdaki tanılı öğrenci sayısı

0

1

2

3

4+

var

yok

başka ülke vatandaşı

geçici yerleşik

göçmen

yok

öğrenci yok

kısmi

az

yok

gecekondu mahallesi

ilçe/köy

merkezi

36-40

41-50 51+

7. Çocuğunuzun engeli varsa tanısı

7
8

Çocuğum yok

9

Çocuğumun engeli yok

10

Zihin engelli

11

Görme Engelli

12

İşitme engelli

13

Fiziksel engelli ( )

14

Otizm

15

Hiperaktivite

16

Süreğen hastalık

17

Metin alanı

24 14. Sınıfınızda tanılı öğrenci (ler) varsa tanısı
25

Tanılı öğrencim yok

26

Zihin engelli

27

Görme Engelli

28

İşitme engelli

29

Fiziksel engelli

30

Otizm

31

Hiperaktivite

32

Süreğen hastalık

33

Metin alanı

34 15. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci var mı?
35 16. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci varsa statüsü ?
36 17. Sınıfınızda yabancı uyruklu öğrenci varsa Türkçe dil kullanımı ?
37 18. Okulunuzu hangisi olarak tanımlarsınız?
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38 19. Hane gelir düzeyiniz

3000 altı

39 20. Sosyal üyelikler

dernek

40 21. Haftalık alışveriş düzeni

3000-4999 TL

5000-6999 TL

sosyal
mesleki birlikler
organizasyonlar

var

yok

0

0

var

yok

0

1-3

var

yok

0

1-3

53 27. Sosyal medya hesabınız

var

yok

54 28. Okuma alışkanlığınız

var

yok

7000 TL+

yok

III 41 22. Haftalık alış veriş düzeniniz varsa ürün grupları
42

Haftalık alışveriş düzenim yok

43

Tekstil

44

Kozmetik

45

Ev alışverişi/Market

46

Elektronik

47

Medya

48

Metin alanı

49 23. Bilgisayar kullanımı
50 24. Günlük bilgisayar kullanım süreniz
51 25. Akıllı telefon / tablet kullanımı
52 26. Akıllı telefon / tablet kullanımı varsa günlük kullanım süreniz

55 29. Varsa okuma mecra tercihiniz
56

Okuma alışkanlığım yok

57

Kitap

58

Dergi/Gazete

59

İnternet

60

Metin alanı

IV 61 30. Sosyal ortam tercihiniz
62 Arkadaşlarımla buluşurum
63 Akraba ve yakınlarımı ziyaret ederim
64 İnterneti tercih ederim
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4-6

7-9

10+

4-6

7-9

10+

82 Sınıfımdaki öğrencilerin davranışlarını kayıt altına alırım
83 Sınıfımdaki öğrencilerin gelişimlerine göre etkinlikleri düzenlerim
84
85
86
87
88
89

Sınıfımdaki tüm öğrencilerin ailelerini sınıftaki eğitime katılmaları
için davet ederim
Sınıfımdaki tüm öğrencilerin aileleri ile etkili iletişimde
bulunurum
Ailelerden öğrendiklerimle öğrencilerin özelliklerine uygun
düzenlemeler yaparım
Sınıfımdaki teknolojiyi tüm öğrencilerim için kullanırım
Sınıfımda yapabileceklerim için yardıma ihtiyacım olduğunda
yardım isterim
Sınıfımda gelişimiyle ilgili kaygı duyduğum öğrenciler için
yapmam gerekenleri yaparım
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hayır

6

5

4

3

2

31. Aşağıdaki önermeler için yanıtınız ''Evet'' ise 1'den 5'e kadar
66 derecelendirin ''Hayır'' ise ''hayır'' seçeneğini işaretleyin ve
derecelendirmeyin.
67 Sınıfımı herkes için erişilebilir hale getiririm
Sınıfımın içinde herkes için güvenli kazalardan uzak bir ortam
68
yaratırım
Sınıfımın ortam düzenlemesini herkesin rahat edebileceği şekilde
69
yaparım
70 Sınıfımdaki malzemeleri herkes için hazırlarım
Sınıfımda yetişkinler ile tüm öğrenciler arasında etkili iletişim
71
sağlarım
Sınıfımda tüm öğrencilerin kendi aralarında etkili iletişim
72
kurmalarını sağlarım
Sınıfımdaki tüm öğrencilere etkinlikler esanasında rehberlik
73
yapabileceğimi bilirim
Sınıfımdaki tüm öğrencileri daha katılımcı yaparım (olmaları için
74
desteklerim)
Sınıfımdaki tüm öğrencilere sorunlar karşısında neler
75
yapabilecekleri hakkında rehberlik yaparım
Sınıfımdaki tüm öğrencilerin birbirleriyle iletişimde olmaları için
76
rehberlik yaparım
Sınıf içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri tüm öğrenciler için
77
şekillendiririm
78 Sınıfı zaman kaybını engelleyecek şekilde yönetirim
Sınıfımın içinde öğrencilern yaptığı olumlu /uygun davranışları
79
desteklerim
Sınıfımda ortaya çıkan uygun olmayan davranışlar için tedbir
80
alırım
81 Sınıfımdaki öğrencilerin davranışlarını takip ederim
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