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A

GİRİŞ

Genel Bilgi ve Sunum
“Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Müfredat Geliştirme:
Öğretmenden Öğretmene Projesinin temel amacı, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı
bağımsız anaokullarında görev yapan öğretmenlerin kaynaştırma bakımından bilgi ve
becerilerinin artırılması için bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesidir. Bu proje dahilinde
alanyazın ve uygulama arasındaki boşluğun en aza indirilebilmesi için programın kendisinin
öğretmenler tarafından geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, öğretmenler projede etkin
biçimde rol alarak programın geliştirilmesi sürecine katkıda bulunmuşlardır. Bu süreçte
öğretmenler, sınıf içinde yaşanan sorun ve ihtiyaçların adlandırılması, öğretmenler için amaç
ve hedeflerin geliştirilmesi, içerik çerçevesinin çıkarılması ve hazırlanan paketin içerik, anlatım
ve yazım bakımından uygunluğuna dair görüş vermişlerdir.
Ankara İli dahilinde 6 anaokulunda gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 26 okul öncesi
öğretmeni çalışmaların katılımcısı olmuşlardır. İhtiyaç analizi dahilinde gerçekleştirilen odak
grup tartışmaları ile başlayan süreç, anket uygulama ile devam etmiş, işbirlikli çalışma ile
programın geliştirilmesi ve çevrimiçi ortama taşınması ile tamamlanmıştır.
ZİÇEV koordinatörlüğünde gerçekleştirilen bu proje, okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma
bakımından yeterliklerini geliştirmek için öğretmenlerin katılımcı/araştırmacı olarak katıldıkları
bir süreçle gerçekleştirilmiştir. Bu eğitim programının profesyonellere harmanlanmış eğitim
yaklaşımı temelinde sunulması hedeflenmiştir. Bu nedenle önden, profesyonellerin kendi
kişisel zaman ve çabalarıyla hazırlanmış bilgi paketlerini tamamlamaları, ardından
profesyonellerle bir araya gelerek öğrendikleri metinleri gerçek ortamda uygulamaları hakkında
dönüt almaları kurgusuyla geliştirilmiştir. Bu kılavuzda programın gerekçesi, programın içeriği,
uygulama süreci, teknik boyut ve değerlendirilmesi süreçleri hakkında bilgi sağlanmaktadır.
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B

PROJE ve PROGRAMIN TANITIMI

Projenin Kısa Tanıtımı
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.
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
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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.
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.
Bu proje, okul öncesi öğretmenleri için, onları da sürece dâhil ederek ve zihinsel engelli
çocuklara odaklanarak ihtiyaca yönelik bir eğitim programı tasarlamak üzere kurgulanmıştır.
Projede aynı zamanda okul öncesi öğretmenler için kendi kendine öğrenme fırsatı olacak bir
e-öğrenme alanı geliştirmek 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.
Bu kılavuzun konusu olan hizmet içi eğitim programı ile ilgili çıktı projenin üçüncü çıktısıdır ve
projede alt faaliyetleri ile aşağıdaki şekilde yer almıştır:
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Çıktı 3 (O3): Kaynaştırma ortamlarında çalışan okul öncesi öğretmenleri için bir eğitim
programı tasarlanması
Projenin temel amacı, zihinsel engelli çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenleri için hizmet
içi eğitim paketi tasarlamaktır. Ankara'da seçilen pilot okullarda bir grup okul öncesi öğretmen
eğitim paketinin tasarım sürecine aktif olarak katılım sağlayacaktır. Nihai ürün, proje ortağı
üniversitelerin ve ZİÇEV profesyonellerinin desteğiyle pilot okullarda çalışan okul öncesi
öğretmenler tarafından geliştirilen bir eğitim paketi olacaktır. Ayrıca, hedef kitleyi oluşturan
öğretmenlere kılavuzluk etmek için bir rehber de hazırlanacaktır.
Alt Faaliyetler:
O3/A1 Çalıştaylar ve pilot okullardaki sınıf gözlemleri
O3/A2 İçerik geliştirme
O3/A3 İçerik değerlendirme
O3/A4 İçerik düzeltme
Projenin bu çıktısı ile ilgili olarak ortaklar belirlenmiş rollerini gerçekleştirmişlerdir. Aşağıda
ortakların kısa tanımı yer almaktadır.

Proje Ortaklarının Kısa Tanıtımı
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (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.
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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.
Gazi Üniversitesi (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
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 Üniversitesi (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

8

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.
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 Milli Eğitim 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.
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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
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 Berufsbildungswerk (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.
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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.
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
yüksek öğretime 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
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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.
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.

Programın Gerekçesi
Bu projenin konusu olan okul öncesi öğretmenleri için kaynaştırma konusunda hizmet içi eğitim
programı geliştirme çabasının temeli ulusal alanyazında yatmaktadır. Ülkemizde son 30 yıl
içerisinde daha fazla engelli çocuğun dahil edildiği kaynaştırma ortamlarında eğitim kalitesinin
artması için öğretmenlerle ilgili olarak durum incelemesi gerçekleştiren ve kapasite artırmayı
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hedefleyen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Aşağıda ulusal alanyazında kaynaştırma konusunda
gerçekleştirilen çalışmalar özetlenmiştir.
Ülkemizde okul öncesi öğretmenlerine dönük gerçekleştirilen çalışmaların önemli bir kısmının
kaynaştırmaya ilişkin tutum/görüş belirleme, öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları ve
uyarlamalarına ilişkin bilgilerini değerlendirme, yaşadıkları sorunları ortaya koyma ve
kaynaştırma konusundaki gereksinimlerini belirlemeye yönelik araştırmalar olduğu tespit
edilebilmektedir. İncelemelerde okul öncesi ortamlarında kaynaştırma ile ilgili olarak öğretmen
görüşlerinin genellikle olumlu olduğu ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların kaynaştırma
ortamında eğitim alması gerektiğini düşündükleri (Varlıer ve Vuran, 2006; Temel, 2000; Artan,
Uyanık ve Balat, 2003; Küçük-Doğaroğlu ve Bapoğlu-Dümenci, 2015) görülmektedir. Her ne
kadar olumlu görüşler tespit edilse de öğretmenlerin mevcut şartlarda zorlandıklarını ve özel
gereksinimli çocuklar konusunda sınırlı bilgi sahibi oldukları ve uygulama boyutunda sıkıntı
yaşadıkları (Varlıer ve Vuran, 2006; Altun ve Gülben 2009; Gök ve Erbaş 2011; KüçükDoğaroğlu ve Bapoğlu-Dümenci, 2015) tespit edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin çeşitli konularda
zorlandıkları tespit edilmiştir. Bunlar özetle; engelli çocuklar ve aileleri ile iletişim kurmada
zorlandıkları (Dikici Sığırtmaç, Hoş & Abbak, 2011), değerlendirme, aile eğitimi, BEP
hazırlama, problem davranışlar ile baş etme konusunda bilgi, deneyim ve desteğe ihtiyaç
duydukları (Akalın, Demir, Sucuoğlu, Bakkaloğlu & İşcen, 2014; Eldeniz-Çetin ve ÇamlıbelÇakmak, 2016) tespit edilmiştir. Alanyazının incelenmesi ile öğretmenlerin kaynaştırma
konusunda yaşadıkları sorunlar hakkında daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir.
Sınıf içi uygulamalar olarak ele alındığında öğretmenlerin çeşitli konularda zorluklar yaşadıkları
ya da yeterlikler bakımından geliştirmeye ihtiyaç duyulan hususların ortaya çıkmaya başladığı
görülebilmektedir. Öğretmenlerin engelli çocukların sınıfta oyuna katılması konusunda yeteri
kadar bilgi sahibi olmadıkları (Akmeşe ve Kayhan, 2016); çocukların bireysel ihtiyaçlarına
dönük düzenlemeler yapma konusunda sınırlık kaldıkları (Tufan ve Yıldırım, 2013); okul öncesi
eğitim programının kaynaştırma öğrencilerine yönelik uyarlamalar ile ilgili bölümüne ilişkin
yeterli bilgiye sahip olmadıkları (Kale, Dikici-Sığırtmaç, Nur ve Abbak, 2016) tespit edilmiştir.
Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumlarında kaynaştırma bakımından yaşanan sorunlar
üzerine yapılan araştırmada çok sınırlı yanıtlar geldiği görülmüştür (Bozarslan ve Batu, 2014).
Çalışmaların ele alınışının sınıf içi uygulamalara döndürülmesi ile ortaya çıkan sorunlara örnek
olarak eğitsel yöntemler ile ilgili sınırlı bilgiye sahip oldukları, özellikle problem davranışlarla
baş etme konusunda sorunlar yaşadıkları, davranış sorunlarına yönelik sınırlı kaldıkları, sonuç
getirmeyen çözümler denedikleri tespit edilmiştir (Özen, Ergenekon, Ülke Kürkçüoğlu ve Genç,
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2013). Öğretmenlerin okul öncesi kaynaştırma ile ilgili yaşadıkları sorunlar ve bilgi
eksikliklerine yönelik olarak kendilerini geliştirmek için en fazla internetten faydalandıkları
(Dikici Sığırtmaç, Hoş & Abbak, 2011); kendi deneyimlerine odaklandıkları, ailelerle birlikte
çalıştıkları, akranları bilgilendirdikleri ve diğer uzmanlardan yardım istedikleri görülmektedir
(Batu, Odluyurt, Alagözoğlu, Çattık ve Şahin, 2017).
Kaynaştırmanın geçmişinin ülkemizde 30 yılı aştığı değerlendirilecek olursa öğretmenlerin
sorunları ve çözümler üzerine gerçekleşen çalışmaların göreceli olarak sınırlı kaldığı
görülmektedir. Çeşitli çalışmalarla öğretmenlerin çocuklar için kaynaştırma tecrübesini verimli
hale getirmekte zorluk çektikleri görülmektedir. Bu göstergeler dahilinde projede hedeflenen
konunun öncelikli bir gereklilik olduğu görülmektedir.

Programın Geliştirilmesi ve Uygulama Süreci
Eğitim programının geliştirilme sürecinde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 6 Bağımsız
anaokulunda çalışan 30 öğretmenden görüş alınmıştır. Bu okullar, Yeşilevler Anaokulu, Serpil
Sümer Anaokulu, Kezban Mercan Anaokulu, Başak Anaokulu, Lale Anaokulu ve TOKİ Göksu
Anaokuludur. Proje katılımcısı öğretmenler ile gerçekleştirilen 4 görüşme sonrasında eğitim
programının içeriği hazırlanmıştır. Görüşmeler arka arka 4 sefer yapılmış olup bazı okullarda
öğretmenlerin o hafta uygun olmaması nedeniyle bir sonraki hafta gerçekleştirilmiştir.
İhtiyaç Analizi
Projenin hedefi olan programın geliştirilmesinde çalışmaların ilk basamağı ihtiyaç analizinin
gerçekleştirilmesidir. Bunun için karma yönteme dayalı olarak veri toplanması hedeflenmiştir.
Bu nedenle ilk olarak iki odak grup tartışması düzenlenmiştir. Odak grup tartışmalarında
sınıfında engelli çocuk bulunan ya da daha önceden engelli çocukla çalışmış olan okul öncesi
öğretmenleri ile bir araya gelinmiştir. Öğretmenlere sınıflarda yaşanabilen problemlerden
örnekler verilmiş ve öğretmenlerin tek bir senaryoya şekil vermelerine odaklanılmıştır.
Böylelikle ortak anlayış ya da tahmine sahip olabilecekleri senaryolar ortaya çıkmıştır. Bu
senaryo üzerinde sahada zorlandıkları konular ve bu konularla ilişkili ortaya çıkan sorunlara
oluşturdukları çözümleri sunmaları sağlanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde nitel
araştırmalarda sıklıkla kullanılan betimsel analiz yönteminden faydalanılmıştır. Bu sürecin
ardından bir anket geliştirilerek alana dağıtımı tamamlanmıştır. Anket, temelde odak gruptan
çıkan sorunların öğretmenlere düz sorular olarak yansıtılması şeklinde gerçekleştirilmiştir.
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Ankette öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara yönelik işaretlemeler yapacakları bölüm ile bu
işaretlemelere ek olarak çeşitli not ve görüşlerini yazacakları bir bölüm de bulunmaktadır. Bu
anketlerden elde edilen verilerin teyit edilmesi amacıyla bir kere daha sahaya çıkılmıştır. Bu
sefer derinlemesine yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle öğretmenlerden anket yoluyla
alınan yanıtların tutarlılığı incelenmiştir ve sonuçta anketlerde verilen yanıtlarla görüşmelerde
verilen yanıtların tutarlı olduğu tespit edilmiştir.
Ön Çalışma
Odak grup çalışması, anketler ve görüşmelerin ardından alanyazınla karşılaştırmalı olarak
incelenince öğretmenlerin sahada neyin eksikliğini hissettikleri ve bunu tamamlamak için ne
talep ettikleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu noktada öğretmen çalışması devreye girmiştir.
Bu aşama geliştirme sürecinin en önemli basamağı olarak öne çıkmıştır. Öğretmenler için
amaç,

kazanımlar

geliştirme,

içerik

önerisi

hazırlama

ve

içeriğin

uygunluğunun

değerlendirilmesi konularında öğretmenler etkin biçimde sürece dahil edilmişlerdir. En son
olarak da saha uygulaması ile süreç tamamlanmıştır (Şekil 1).
Şekil 1. Program Geliştirme Süreci

Öğretmen Çalışması
Öğretmenlerin Rollerinin Tanımı
Okul öncesi alanında eğitim vermekte olan öğretmenlerin kaynaştırma bakımından
kapasitelerini artırma amaçlı olarak öğretmenlerin kendilerinin de dahil olduğu bir geliştirme
süreci izlenmiştir. Bu süreçte öğretmenlerin rolü öncelikle kendileri ile de görüşülerek
netleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonunda varılan ortak karar; durum incelemesine katılmak,
durum incelemesi temelinde kazanım geliştirmek, kazanımları karşılayacak içerik önerisi
geliştirmek ve içeriğin öğretmenler için uygunluğu konusunda değerlendirme yapmak olarak
ortaya çıkmıştır.
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Şekil 2. Öğretmen Rolleri

Öğretmen-Öğretim Elemanı Çalışma Düzeni
Rollerin belirlenmesi sürecinde öğretmenlerle gerçekleştirilen toplantılarda öncelikle proje ekibi
ile öğretmenlerin çalışma şekilleri ön plana çıkarılmıştır. Döngüsel yaklaşımların da tartışıldığı
oturumlardan sonra doğrusal çalışma modeli tercih edilmiştir. Rollerin basamaklar halinde
tamamlandıkça ilerlemesine karar verilmiştir. Şekil 3’te bu işleyiş gösterilmektedir.
Şekil 3. Çalışma sürecinin işleyişi

Bu işleyiş sürecini takip edebilecek şekilde proje ekibi öğretmenlerle kendi ortamlarında
gerçekleştirmek üzere 6 oturumluk bir işleyiş planı çıkarmışlardır. İşleyiş sırası aşağıdaki
şekilde hazırlanmış ve öğretmen onaylarından sonra uygulamaya sokulmuştur.
Basamaklar:
1.

İhtiyaç analizi sonuçlarının öğretmenlerle paylaşılarak birlikte analiz edilmesi,
öğretmenlerin eleştirel katkılarının içerilmesi

2.

İlk toplantıdan elde edilen verinin öncelik sırasını önem temelinde sınıflandırmak,
içeriğin ana ve alt başlıklarının geliştirilmesi, ilgili davranışlara dönük davranışsal
kazanımların yazımının başlatılması

3.

Davranışsal kazanımların tamamlanması, gözden geçirilerek ortak görüşe açılması
ve tamamlanması

16

4.

Sunulacak içeriğin dil ve sunum bakımından özelliklerinin grup tartışması ile
belirlenmesi, hizmet-içi eğitimin etkisinin artması için öğretmenler tarafından öne
çıkarılan özelliklerin tespiti

5.

Yazılmaya başlanılan içeriklerin öğretmen görüşlerine açılarak ihtiyacı karşılama ve
dil özellikleri bakımından incelenmesinin yapılması

6.

Kapanış (Gerekirse aynı çalışmanın devam ettirilmesi)

Basamakların öğretmenler tarafından görülmesi ve onaylanmasının ardından çalışma ekibi her
oturum için ayrı bir oturum protokolü (Ek 1) ve çalışma materyalleri (Ek 2) oluşturmuşlardır.
Böylelikle hazırlanan materyallerin öğretmenlerle beraber kullanılmasında uygulama
farklılıkların da önüne geçilmesi, yüksek uygulama güvenirliğine ulaşılması için gerekli tedbir
de alınmıştır.
Katılımlı Geliştirme Süreci
1. Öğretmenlerle ihtiyaç analizi sonuçlarının değerlendirilmesi
Okullarla kurulan temasın üzerine öğretmenlerin ortak olarak katılabilecekleri günler ve saatler
netleştirilerek kendi okullarında birlikte çalışmak üzere toplantılar planlanmıştır. Her
çalışmanın, örneği sunulan protokol üzerinden gitmesi için hazırlıklar tamamlanmıştır.
Toplantıların hazırlanmasından önce sahada gerçekleştirilen odak grup tartışmalarının ve
anketlerin sonuçları bir araya getirilerek genel yorumlanabilir hale dönüştürülmüştür. Elde
edilen bulgulardan tüm katılımcılar için gerekli sayıda çıkarılan kopyalar öğretmenlere
dağıtılmak üzere hazır hale getirilmiştir. “İhtiyaç analizi sonuçlarının tartışılması” isimli ilk
toplantının amacı alandan toplanan verilerin son kez öğretmen görüşlerine sunarak teyit
edilmesini sağlamak olarak proje ekibi tarafından önceden tespit edilip protokole
yerleştirilmiştir.
Bu toplantının eğitim programı geliştirme sürecinin ilk toplantısı olmasından dolayı
öğretmenlerle yakınlık kurmak için, toplantı girişinde öğretmenlerin alanda yaşadıkları “en”ler
hakkında sohbet edilmiştir. Daha sonra öğretmenlerle yapılacak olan toplantıların başlıkları
hakkında kısaca bilgi verilmiştir. Ardından öğretmenlere anket sonuçları özetlenerek bu
sonuçlar hakkında ne düşündükleri sorulmuştur. Öğretmenler anket sonuçlarının yer aldığı
formlarda katılıp katılmadıkları temaları işaretleyerek bu temaları öncelik sırasına göre
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sınıflandırmışlardır (Ek 3). Yaklaşık 60 dakika süren ilk toplantıdan elde edilen bilgiler
özetlenerek ve gelecek toplantının gündemi belirtilerek sonlandırılmıştır.
2.

Ana-alt

başlıkların

geliştirilmesi

ve

ilgili

davranışlara

dönük

davranışsal

kazanım/göstergelerin yazılması
Eğitim programı geliştirme sürecinin ikinci toplantısının gündem konusu ilk toplantıdan elde
edilen verilerin öncelik sıralamasının yapılması, ana ve alt başlıkların geliştirilmesi ve ilgili
davranışlara dönük davranışsal kazanım/göstergelerin yazılmasıdır. Toplantı gündem
maddesi öğretmenlere açıklanmıştır. Bu kapsamda öncelikle öğretmenlerden ilk toplantıda
ortaya çıkan konu başlıklarını öncelik sıralamasına koymaları istenmiştir. Daha sonra bu
başlıkların altına alt başlıklar ve kazanımlar yazmaları istenmiştir. Gerekirse kazanımın tanımı
yapılarak bu kazanımların davranışsal, gözlenebilir ve ölçülebilir olmasına dikkat çekilmiştir.
Yaklaşık 60 dakika süren bu toplantıdan elde edilen bilgiler özetlenerek oturum
sonlandırılmıştır (Ek 4).
3. Davranışsal kazanımların tamamlanması, gözden geçirilerek ortak görüşe açılması ve
tamamlanması
Eğitim programının hedeflerinin netleşebilmesi için kazanımların belirlenmesi aşaması en öne
çıkan aşama olmuştur. Daha önce gerçekleştirilen odak grup çalışmaları, anket sonuçlarının
üzerine 26 öğretmenler gerçekleştirilen 1’şer saatlik 2 oturumda öğretmenlerin ihtiyaçları
konusu

daha

belirgin

hale

getirilmiş

ve

başlıklar

oluşturulmuştur.

Öğretmenlerin

söylemlerinden yeterlik artırmaya dönük bir eğitim paketi istedikleri sonucu çıkarılarak
öğretmenlerin bu konudaki görüşü son kez alınarak 3. oturuma hazırlanılmıştır. Bu oturum
öğretmenler tarafından kazanım geliştirme oturumu olarak tasarlanmıştır.
Eğitim programı geliştirme sürecinin üçüncü toplantısının gündem konusu kazanımların
özetlenerek

ortak

görüşe

dayalı

olarak

kazanımların

tamamlanması

şeklinde

gerçekleştirilmiştir. Bu oturumlarda öğretmenlerin kazanım üretmekte ve öğretmen
yeterliklerini davranışsal olarak çıkarmakta zorlandıkları gözlenmiştir. Bu nedenle proje ekibi
yer yer kazanımlar konusunda yönlendirici olmak zorunda kalmışlardır fakat her kazanım için
tekrar öğretmenlerin oluru alınarak devam edilmiştir. Çalışma sonunda kazanım listesi ortaya
konulmuştur (Ek 5). Yaklaşık 60 dakika süren bu toplantıdan elde edilen bilgiler özetlenerek
oturum sonlandırılmıştır.
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4. Eğitim programı içeriğinin dil ve sunum bakımından özelliklerinin belirlenmesi ve
hizmetiçi eğitimin etkisini artırmaya yönelik özelliklerin tespiti
Eğitim programı geliştirme sürecinin dördüncü toplantısının gündem konusu eğitim programı
içeriğinin dil ve sunum bakımından özelliklerinin grup tartışması yolu ile belirlenmesi ve hizmet
içi eğitimin etkisinin artmasına yönelik öğretmenler tarafından öne çıkarılan özelliklerin tespit
edilmesidir. Öğretmenlere toplantı gündemi hakkında bilgi verilmiştir. Öğretmenler sunulacak
içeriğin dil ve içerik bakımından uygun olup olmadığını tespit etmek için hazırlanan örnekler
üzerinden değerlendirme formlarını doldurmuşlardır.
Form geliştirilmesi konusunda da yine öğretmen görüşlerine dayanılmıştır. Bu kapsamda ilk
olarak öğretmenlere daha önce katıldıkları hizmet içi eğitimlerden memnun kaldıkları özellikleri
listelemeleri istenmiştir. Ardından katıldıkları hizmet içi eğitimden en az faydalandıkları
özellikleri listelemeleri istenmiştir. Öğretmenler “Eğer kendiniz bir hizmet içi eğitim
düzenleseniz nasıl bir eğitim düzenlerdiniz?” sorusunu yanıtlamışlardır. Öğretmenler hizmet
içi eğitimin geniş gruplar üzerinde etkili olması için bulunması gereken özellikleri listelemişlerdir
(Ek 6). Yaklaşık 60 dakika süren bu toplantıdan elde edilen bilgiler özetlenerek oturum
sonlandırılmıştır.
5. Yazılmaya başlanılan içeriklerin öğretmen görüşlerine açılarak ihtiyacı karşılama ve
dil özellikleri bakımından incelenmesinin yapılması
Son toplantılar genel olarak uzman ekip tarafından çıkarılmaya başlanan içerik hakkında
öğretmenlerin sağladıkları bildirimler üzerinden genişletmelerin yapılması şeklinde ilerlemiştir.
Bu aşamada öğretmenler kendileri metinleri okuyarak dikkatlerini çeken konularda görüşlerini
bildirmişlerdir (Ek 7).
Özetle, bu toplantılar sonunda öğretmenlerin her aşamasına dahil oldukları bir süreçle okul
öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma bakımından kapasitelerine katkı yapma amacıyla 6 başlık
üzerinden bir hizmet içi eğitim paketi (Ek 8) ortaya konulmuştur.
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Programın Amacı
Bu programın amacı okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarında gelişimsel geriliği olan öğrencileri
ile birlikte kaliteli bir kaynaştırma ortamını geliştirebilmeleri için yeterliklerinin artırılmasıdır.

Saha Uygulaması
Uzaktan eğitim
Uzaktan eğitim çeşitli teknolojilerden faydalanarak kişilerin kendi öğrenme biçim ve hızlarına
uygun biçimde aldıkları eğitim olarak tanımlanabilmektedir. Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde hızlı
gelişmelerin yaşandığı alanda öncelikle video kayıtlarıyla başlayan uzaktan eğitim izleyen
yıllarda internet teknolojinin gelişmesiyle çevrimiçi eğitime dönmüştür. Çevrimiçi eğitim daha
önceden hazırlanan videoların izlenmesi, canlı yayınlar, sağlanan belgelere ulaşılması ya da
farklı öğrenme ve öğretim yöntemlerine etkinlikler sunulması ile gerçekleştirilmiştir. Uzaktan
eğitimin

ekran

üzerinden

yüz

yüze

sunulması

da

gelişen

teknolojiyle

rahatlıkla

gerçekleştirilebilmektedir. Uzaktan öğrenmenin avantajları kısaca şu şekilde sıralanmaktadır:


Ne zaman ne çalışılacağı konusunda serbestlik sağlaması,



Öğreticiden kaynaklanan zaman kullanımı sorunlarının aşılması,



Sınırlanmadan soru sorabilme ve tartışabilme imkanı sağlaması ve



Öğrencinin kendi seçimine bağlı olarak istediği öğrenme materyaline ulaşmasının
sağlanmasıdır.

Yukarıda sıralanan unsurlara ek olarak kişiler ve gruplar artasında daha geniş paylaşımlara
yardımcı olması, etkileşimin konu odaklı halde kalması ve yeni eğitimsel tecrübe ve
yaklaşımlara yol açabilmesidir. Her ne kadar uzaktan eğitim çeşitli avantajlar sağlasa da bazı
özellikleri itibariyle de eleştiriler ya da kullanıcılardan memnuniyetsizlik yaratan unsurlar da
olabilmektedir. Bunlar özetlenecek olursa;


Öğrencilerin öğrenmeleri için gerekli olan motivasyonu sağlamada olan sorunlar,



Yüksek düzeyde kişisel disiplin gerektiriyor olması,



E-öğrenme ortamı olarak zayıf bir atmosfer oluşturması ve



Öğrenmenin yüz yüzeliği ile karşılaştırıldığında uzaktan eğitimin daha az etkili
olmasıdır.

20

Uzaktan eğitimle ilgili olarak en fazla üzerinde durulan memnuniyetsizlik unsuru, yüzü yüze
olmamasından kaynaklanan etkililik konusudur. Bu durumun yarattığı olumsuzluğu giderme
konusunda ise harmanlanmış öğrenme yaklaşımı önemli bir çıkış noktası sağlamaktadır.
Harmanlanmış Öğrenme
Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar, özel eğitim kökenli olan ya da olmayan ancak özel
eğitim alanında çalışan profesyonellerin, yüz yüze bilgi aktarımına dayalı hizmet içi eğitimlerin
yetersizliğine vurgu yapmışlardır. Bu proje dahilinde toplanan verilerde de özel eğitim alanı
dışından olan profesyonellerin ikili görüşmelerde nasıl bir hizmet içi eğitim sorusuna yanıtları,
uygulamaya dayalı bir eğitim çalışması talep ettikleri yönündedir.

Öğretmenler aldıkları

eğitimler sırasında hem bilgi hem de yaptıkları uygulamalara yönelik geribildirim almak
istediklerini belirtmişlerdir. Bu bilgi ve alanyazının işaretine dayalı olarak projede harmanlanış
öğrenme ortamının hazırlanması uygun görülmüştür.
Harmanlanmış öğrenme çeşitli isimlerle alanyazında anılmaktadır. En sık duyulanlarından
birisi de hybrid öğrenmedir. Bunun yanında karma ya da bütünleştirici ve benzeri kavramlar da
kullanılmaktadır. Fakat bu metinde harmanlanmış (blended) öğrenme olarak kullanılacaktır.
Bu yaklaşım en öz olarak tanımlanacak olursa, geleneksel sınıf içi öğrenme etkinliklerinin
çevrimiçi öğrenme olanakları ile birleştirilmesi şeklinde ifade edilebilir. Sıklıkla sınıf ortamına
bilgisayar uygulamalarının katılması şeklinde algılanan bu yaklaşım aksine eğitim olanak ve
fırsatlarını sınıf ortamına sıkışmaktan kurtaran çok önemli bir yaklaşım halini almaktadır. Bu
yaklaşım üç temel sunum şeklinde yönetilmektedir.
Bunlardan ilki, teknolojinin sınıf ortamına taşınarak öğrenenlerin hem çevrimiçi ya da benzeri
bir teknolojik uygulama ile hem de sınıf içi geleneksel uygulamalar ile öğrenme sürecine
girmesidir. İkincisi, sıklıkla öğreticiler tarafından önceden gerçekleştirilmiş kayıtların
öğrenenler tarafından izlenmesine dayalı sistemdir. Son uygulama biçimi ise, öğrenenlerin
yapılandırılmış bağımsız çalışma zamanı içinde hazırlanmış öğrenme materyallerine çalışması
ve ardından becerileri geliştirmek için yüz yüze eğitime dönülmesi şeklindedir. Bu son sunum
biçimi proje için toplanan verilerde profesyoneller tarafından talep edilen yaklaşımla bire bir
uyum içerisindedir.
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Etkili bir harmanlanmış öğrenme yapısı geliştirebilmek için üç temel adımın atılması
gerekmektedir. Bunların ilki amaç ve beklentilerin geliştirilmesi, ikincisi destekleyici eğitim
ortamının önerilmesi ve son olarak değerlendirme ve geliştirme sürecinin aktif tutulmasıdır ki
bu yaklaşım, programın geliştirilmesinde tercih edilen ADDIE modeli ile de örtüşmektedir.
Bu projede, proje önerisine öngörülenlerin hepsinin uygunluğu ortaya konulmuştur. Öneri
yazımında eğitim faaliyetlerinin harmanlanmış öğrenme ile sunulacağı ortaya konulmuştur ve
gerçekleştirilen çalışmalar tamamen destekleyici bir durum ortaya koymuştur. Çalışma ekibi
alanyazından edinilen bilgiler, uluslararası eğitimlerde sunulan yaklaşımlar ve toplanan veri
üzerinden çalışmanın yapısını harmanlanmış öğrenme üzerine kurgulamıştır. Öncelikle genel
amaçlar ortaya konulmuş, ardından eğitimin çevrimiçi olan boyutu hazırlanmış, bağımsız
çalışma süreci yapılandırılmış ve en son sahada profesyonellerle buluşularak oluşturulmak
istenen ortak dil ve bilgi alanında uygulamalarına dönük olarak geri bildirimler sağlanmıştır.
Programın

uygulanması

harmanlanmış

öğrenme

yaklaşımına

göre

düzenlenmiştir.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel sınıf yöntemleri ile uzaktan eğitimin ilkelerini birleştiren bir
yaklaşımdır. Kişilerin bağımsız çalışmasını destekleyen karma bir öğretimdir. Harmanlanmış
öğrenmenin üzerinde hem fikir olunan çok net bir tanımı olmasa da sınıf etkililikleri, çevrimiçi
düzenlemeler ve yapılandırılmış bağımsız çalışma ilkelerine odaklanılmaktadır.
Bu proje hedef kitlesi itibariyle zihinsel engelli bireylerle çalışan okul öncesi öğretmenlere
odaklanmıştır. Bu nedenle harmanlanmış öğrenme bu grup için uygun özellikler sergilemiştir.
Öncelikle okul öncesi öğretmenlerinin bağımsız çalışmasına fırsat verdiği ve günlük
çalışmalarını kişisel programlarına uygun geliştirmelerine izin verdiği için öne çıkmıştır. Ayrıca
bireylere çevrimiçi edindiklerini, eğitimcilerle beraber sahada uygulama şansı verecek şekilde
düzenlemeler içermiştir.
Bu proje hedef kitlesi itibariyle sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olan okul öncesi öğretmenleri
kapsamaktadır. Hedef grubun çalışan kişiler olması nedeniyle harmanlanmış öğrenme yöntemi
kullanılarak bu grubun kendi ihtiyaçları doğrultusunda öğrenmeler gerçekleştirmeleri
amaçlanmıştır. Bu yöntem öğretmenlerin bağımsız çalışmasına fırsat verdiği ve günlük
çalışmalarını kişisel programlarına uygun geliştirmelerine izin verdiği için önemlidir.
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Çevrimiçi Yapı ve Kullanımı
Çevrimiçi yapı geliştirilirken sahadan elde edilen görüşler doğrultusunda geliştirilen çevrimiçi
sistemin öğretmenler için rahat ve etkin bir erişilebilirliği sağlaması kısacası kullanılabilirlik
özelliği öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Sistemi kullanacak olan öğretmenlerin demografik
özellikleri göz önünde tutularak sistemin mümkün olduğunca sade ve başlangıçtan itibaren en
az dikkat dağıtıcı bir şekilde ilerlemesine dikkat edilmiştir. Ayrıca metinlerin sadeliği, sayfalara
yerleştirilmiş görsellerle desteklenmesi konusunda da özen gösterilmiştir. Bunun sonucunda
Öğretmenden Öğretmene Platformu ortaya çıkmıştır.
Öğretmenlerin Uygulama Süreci
Proje hedefindeki eğitim programı tamamlandıktan sonra aşağıda ekran görüntüsü verilen web
sayfasından öğretmenlerin içeriğe erişimi sağlanmıştır. Öğretmenlerin her biri kişisel kullanıcı
adları ve şifrelerini oluşturarak sisteme girişlerini gerçekleştirmişlerdir (Resim 1).

(Resim 1). Giriş sayfası görüntüsü
Kişisel bilgileri ile açtıkları hesaplarında profillerini düzenlemeleri için bir buton mevcuttur.
"Kurs Listesi”, ve "Forum" butonları aracılığıyla öğretmenlerin içeriğe erişimi ve içerikle ilgili
etkileşim kurabilmeleri sağlanmaktadır (Resim 2).
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(Resim 2). Sistemin genel görünüşü.
Kurs listesi sayfasında öğretmenler kendileri için açılmış kurslara giriş yapabilmektedirler.
Fakat bu aşamada hala sistem yöneticisi tarafından kursa katılım konusunda onay
gerekmektedir. Öğretmenler katılmak istedikleri kursa giriş için tıklama yaptıktan sonra sistem
yöneticisinden onay almayı beklemek durumundadırlar. Bu düzenleme ileriye dönük geliştirme
planlarına uygun olarak eklenmiştir. (Resim 3.).

(Resim 3) Kurs seçim sayfası görüntüsü
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Kursların içine girildiğinde projenin logosu görülmekte ve yanında kurssun içeriğine ait başlıklar
yer almaktadır. Her başlığın altında alt başlıklar şeklinde açılmaktadır. Her alt başlığa
tıklandığında konuya erişilebilmektedir (Resim 4).

(Resim 4) Kurs içerik sayfası görüntüsü
Platformda öğretmenlerin erişimine açık vaziyette bir de forum oluşturulmuştur. Bu forum
aracılığıyla öğretmenler ilgili başlıklar altında forum kuralları dahilinde paylaşımlar
yapabilmekte ve ilgili konularda görüş alışverişi yapabilmektedir. (Resim 5)

(Resim 5). Forum sayfası görüntüsü
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Eğitim Programı
MODÜLLER
MODÜL 1: OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KARŞILAŞILAN ENGEL GRUPLARI

S1
İlişkili Tanımlar ve Temel Bilgiler
Engel konusu üzerinde çalışılırken her zaman ortaya çıkan durumlardan birisi kullandığımız
kavramların tam olarak yerine bulmadığına dönük hissimizdir. Öyle kimselerle karşılaşır ki
insan engelli kelimesini söylemek mümkün olmamaktadır. Kendi “haliyle” o kişiyi izlediğimizde
gerçekten bir yaşam sürdüğünü ve o yaşamı içerisinde kendisiyle mutlu olduğunu görürüz. Bu
kişi için “engel” kelimesi ya da “engelli” kelimesini tartışır hale geliriz. Acaba gerçekten engelli
mi? Sosyal medyada bir görüntü yayınlanır ve herkese “vay be” dedirtir. Aklımızın bir yerinde
o kişinin engelli olduğu ve çok ama çok büyük şeyler başardığı fikri o kişiye takdir ama aynı
zamanda onun bir istisna olduğu ve kaideyi bozmayacağı, bir engellinin ne yaparsa yapsın
yine de engelli olduğu fikri ile yaşar gider.
Engel kavramından önce anlamamız gereken iki temel kavram vardır. Zedelenme ve
yetersizlik. Onlardan sonra engel kavramı üzerinde odaklanabiliriz.
Zedelenme: Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir
kayıp ya da işleyiş bozukluğu olması durumudur. Örneğin, kulağın biyofiziksel yapısının bozuk
olmasıdır. Sınıflarınızda karşılaşabileceğiniz doğuştan kulak zarının yırtık olması, dış kulak
yolunun kapalı olması gibi örnekler verilebilir.
Yetersizlik: Bir şeyi yapmada yeterli olmama, belirli bir şekilde davranmada sınırlı kapasite
olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, kulağında zedelenme olan çocuğun işitememesidir. Dış
kulak yolunun kapalı olması zedelenme, buna bağlı olarak işitememesi ise yetersizlik olarak
adlandırılabilir.
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S2
Özür/Engel:
Çocuğun yetersizlik yüzünden yaş, cinsiyet, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak oynaması
gereken rolleri gereği gibi oynayamama durumudur. İşitmeyen çocuğun basit ve işitme
gerektirmeyen bir oyuna dahi katılamaması hali olarak ele alınabilir. Burada işitmesine ihtiyacı
yok ama neden oyuna katılamıyor? Oyun mu zor? Hayır! Oyun yaş veya gelişimine mi uygun
değil? Hayır! Diğerleri mi onu dışında bırakıyor? Evet!
Örnekteki çocuk o an rolünü oynayabilmeli. Normal şartlarda oyunun parçası olma şansını
bulamıyor. İhtimaller, çocuğun girmesine izin verilmiyor, çocuğun dahil olmasına yardımcı
olacak sosyal yaklaşım ya da algı mevcut değil, çocuk istenmiyor, çocuk bunu yapamaz diye
düşünülüyor. İfadelere dikkat ederseniz temelde olabilecek nedenlerin hiçbiri çocuk değil,
DİĞERLERİNİN çocuğu nasıl gördüğü, bildiği veya bellediğidir. İşitmiyor, YAPAMAZ.

S3
Dünyada ve ülkemizde engeli olan bireylere dair istatistikler değişkenlik gösterebilmektedir. Bu
nedenle net olarak elde edilen ve kullanılan veriler yerine, çoğunlukla sınırlılıkları olan genel
verilerden faydalanmak durumunda kalırız. Aşağıda ülkemize ilişkin elde edilen verilen
uluslararası istatistikler sunulmuştur.
Örnek İstatistiki Bilgiler


Türkiye Özürlüler Araştırma verileri Türkiye için özürlülük oranını %12.29 olarak
vermektedir (DİE, 2002).



Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tahminleri doğrultusunda dünyada 600 milyon insanın
yetersizlikten etkilendiği ve bunların da 470 milyonunun çalışma çağındaki bireyler
olduğu belirtilmektedir.



UNICEF (2008) tarafından yapılan çalışmada ise yetersizlik oranı en düşük ülke %2 ile
Özbekistan iken, en yüksek ülke %31’lik oranla Merkez Afrika Cumhuriyeti olarak
belirtilmektedir.
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Türkiye Özürlüler Araştırmasının bulgularına göre özürlü olan nüfusun toplam nüfusa
oranı %12.29’dur. Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel özürlülerin oranı
%2.58 iken, süreğen hastalığı olanların oranı ise %9.70’dir.



Eğitim durumuna göre özürlü nüfus oranı verilerine bakacak olursak, özürlülerin
yaklaşık %41’i, süreğen hastalığı olanların yaklaşık %47.10’u ilkokul mezunudur.

Buradan anlaşılacağı gibi eğitim seviyesi doğrudan yaşam kalitesini etkilemektedir. Sağlık
durumu, çalışma, gelir ve sosyal yaşama katılma düzeyi ile doğru orantılı olarak artar.

S4
Engellerin tanımlanması ve sınıflanması farklı ölçütlere göre olabilmektedir. Sağlık örgütleri ile
eğitim örgütlerinin kabul ettiği engel sınıfları farklılaşabilmektedir. Örneğin ruhsal hastalıklar
içinde otizm spektrum bozukluğunu (OSB) bulabilirsiniz ama eğitim açısından bakınca OSB
bağımsız bir tanı grubudur. Örneğin OSB ruhsal hastalıklar içinde yer alırken eğitim açısından
bakınca OSB bağımsız bir tanı grubudur.
Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yayınlanan Mevzuatta Engel Grupları


Zihinsel yetersizlik (hafif, orta, ağır ve çok ağır)



İşitme yetersizliği



Görme yetersizliği



Ortopedik yetersizlik



Sinir sisteminin zedelenmesi ile ortaya çıkan yetersizlik



Dil ve konuşma güçlüğü



Özel öğrenme güçlüğü



Birden fazla alanda yetersizlik



Duygusal uyum güçlüğü



Süreğen hastalık



Otizm Spektrum Bozukluğu



Sosyal uyum güçlüğü
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S5
Engeli olan çocuklar için hem uluslararası yasa, program ve bildiriler de hem de MEB’in temel
ilkeleri arasında aşağıdaki ilkeler geçmektedir. Bunlara göre engeli olan çocuklar ve olmayan
çocuklar birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle genel MEB ilkeleri tüm engeli olan çocuklar için
AYNIDIR. Kısaca bu ilkeler göz atacak olursak:
Fırsat Eşitliği: Yetersizliği olan bireylerin, yetersizliği olmayan bireylerle eşit şansa sahip
olmasıdır.
Tam Katılım: Yetersizliği olan bireylerin yaşadıkları ortamlarla bütünleşmesi, yetersizlikleri
nedeniyle ayrıştırılmamalarıdır.
Bağımsız Yaşam: Bu bireylerin yaşamlarında seçim yapmada özgür olmalarıdır.
Ekonomik Olarak Kendine Yetebilme: Tam gelir getirici iş ortamlarında, toplumda ya da aile
içinde gelir getirmeyen iş ortamlarında çalışacaktır.

S6
Engel Türleri ve Temel Bilgiler
Zihinsel Yetersizlik: Amerikan Zihinsel Engelliler Birliği (AAMR) (2002) tanımında zihinsel
yetersizlik; zihinsel işlevde bulunmada kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini
gösteren bir yetersizlik olarak betimlenir. Ayrıca uyumsal davranışlarında da anlamlı sınırlılıklar
gözlenmesi gerekmektedir. AAMR’nin 2002 tanımına göre zihinsel yetersizlik, zihinsel
işlevlerde önemli derecede normalin altında kalma olarak tanımlanmaktadır.
Zihinsel engel ile ilgili en çok yapılan hata konunun sadece zeka bölümü (IQ) puanları ile
alınmasıdır. Zeka bölümü düşüklüğü tek başına zihinsel engel demek DEĞİLDİR. Zeka bölümü
ve diğer göstergeler beraber gözlenmelidir. Bilhassa uyumsal davranışlar. AAMR (2002)
tanımına göre uyumsal davranışlar; insanların günlük yaşamlarında işlevde bulunmak için
öğrendikleri kavramsal, sosyal ve pratik becerilerin bütünüdür. Bunun içinde kendi kişisel
bakımını yapmakta şehir içinde bir yerden bir yere toplu taşıma aracı kullanarak gitmesi de
sayılmaktadır. En önemli ölçütlerden birisi çocuğun akranlarından ANLAMLI düzeyde
farklılaşmasıdır.

29

S7
Zihinsel engeli olan çocuklar ihtiyaçları, bireysel özellikleri ve yapabildikleri dahilinde desteğe
ihtiyaç duyabilirler. Ağır ve orta derecede zihinsel engeli olan çocuklar tüm alanlarda desteğe
ihtiyaç duyarken, hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar ise tek bir alanda desteğe
ihtiyaç duyabilirler. DESTEK kavramı tüm çocuklar için geçerli bir kavramdır. Kimi çocuklar
çok, kimi çocuklar az, fakat TÜM çocuklar desteğe ihtiyaç duyar, engeli OLMASA DA. Bir takım
faktörlerin etkisiyle genel nüfusun % 3’ ü zihinsel yetersizliği olan bireylerden oluşmaktadır.
Zihinsel engel, doğum öncesi, esnası veya sonrasında ortaya çıkabilmektedir. Kromozom
bozukluğu, çevresel etkiler, metabolizma sorunları, beyin gelişimiyle ilgili sorunlar doğum
öncesi sorunların temelini oluştururken oksijensiz kalma, ters gelme ve benzeri doğum anı
sorunları olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğum sonrası nedenler arasında hastalıklar,
zehirlenmeler, psikosoyal etmenler, travmalar ve kazalar yer almaktadır. Aşağıda
bahsedilecek özellikler bir çocuğu tamamıyla tanımlamaya yetmez ama zihinsel engelli
çocuklarda sıklıkla görebildiğimiz sorunlar olarak aşağıdakiler gözlenebilir:


Kısa dikkat süresi,



Geç ve yavaş öğrenme,



Bellek sorunları,



Soyut kavramlarda sorunlar,



Soyut problemlere çözüm önerme,



Güdülenmede düşüklük,



Öğrendiklerini koruma,



Genellemede sorunlar yaşama,



Akademik becerilerde sorunlar yaşama,



Sosyal becerilerde zorluklar yaşama,



Basmakalıp davranışlar,



Dil gelişiminde gerilikler



Bazı koordinasyon sorunları

zihinsel engelli çocuklarda görebildiğimiz özelliklerdendir. Yukarı da belirtildiği gibi bu özellikler
tüm zihinsel engelli çocuklarda görülecektir diye bir kural YOKTUR, tüm çocuklar için
genelleme yapmak doğru olmayacaktır. Zihinsel çocuklarda karşılaşabildiğimiz sağlık sorunları
arasında, epilepsi, görme/işitme problemleri, iç organ yetersizliğine dayalı sorunlar, beslenme
yutma sorunları, sindirim sistemi problemleri, diş problemleri ve bazı diğer sorunlar görülebilir.
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S8
İşitme Yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı konuşmayı
edinmede, dili kullanmada ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle özel eğitim ve destek
hizmetine ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır.
İşitme Kaybı Tipleri


İletişimsel işitme kaybı: Dış veya orta kulakta sorun olduğunda sesin iç kulağa
iletilmesinin engellenmesidir.



Duyusal-sinirsel işitme kaybı: İç kulakta salyangozda veya işitme sinirinde bir sorun
nedeniyle seslerin beyne ulaşmamasıdır.



Karışık tip işitme kaybı: Hem iletimsel hem de duyusal-sinirsel işitme kaybıdır.



Merkezi işitsel işlev kaybı: Beyindeki işitme merkezinin hasar görmesidir.

Bir çocuğun sahip olduğu işitme kaybının miktarı hafif, orta, ileri düzeyde veya ağır olarak
derecelendirilir.


Normal işitme: 20 dBHL'ye kadar düşük sesleri işitebilirsiniz.



Hafif işitme kaybı: Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 25-39 dBHL arasındadır.
Gürültülü ortamlarda konuşulanları takip etmekte zorluk çekersiniz.



Orta dereceli işitme kaybı: Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 40-69 dBHL
arasındadır. İşitme cihazı olmadan konuşulanları takip etmekte zorluk çekersiniz.



İleri düzeyde işitme kaybı: Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 70-89 dBHL
arasındadır. Güçlü işitme cihazları veya implant gerekir.



Ağır işitme kaybı: Daha iyi olan kulağınızdaki işitme kaybı 90 dBHL'den başlar. Daha
çok dudak okuma ve/veya işaret dili veya implant kullanımına ihtiyaç duyarsınız.

İşitme yetersizliğinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kalıtımsal nedenler, doğum öncesi
nedenler, doğum sonrası nedenler, konuşma sonrası nedenler şeklinde ayrılabilmektedir. En
yaygın işitme kaybı nedeni kalıtımsal nedenlerdir.
Doğum öncesinde kızamıkçık, toksoplazma, uçuk virüsü, frengi, aşırı büyük hücre virüsü,
sarılık ve kafa boşluğundaki kanama nedenlerden olabilmektedir. Küçük çocuklarda bakteriyel
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menenjit, akut orta kulak iltihabı gibi hastalıklar doğum sonrası işitme kaybına neden olabilen
hastalıklar arasındadır. İlerleyen dönemlerde yüksek sesli müzik, patlama, ağır iş ortamları gibi
çevresel unsurlarda işitme kaybına neden olabilir.
Ağır derecede işitme kaybı olan çocukların çeşitli özellikleri aşağıda sıralanmıştır:


Dil gelişimi gecikebilir,



Konuşma geriliği,



Akademik gelişimleri ve



Sosyal gelişimleri de etkilenebilmektedir.

S9
Görme Yetersizliği:
Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar nüfus içerisinde yoğun bir popülasyona sahip
olmasalar da toplum içerisinde engelli denilince ilk akla gelen gruplardandır. Görme ile ilişkili
kavramları bilmek eğitim ortamını düzenlemek için de avantajlar getirecektir.


Görme keskinliği: Ayrıntıları ayırt etme, görme yeteneğidir.



Görme alanı: Baş çevrilmeden ve gözler oynatılmadan görülen alandır.



Kör: Gündelik yaşam açısından çevre ve objelerin algılanmasında dokunma ve işitme
oryantasyonuna cevap veren, çeşitli cihazlarla bile basılı malzemeyi okuyamayan ve
göremeyen çocuklardır.



Az gören: Günlük yaşamda görme gücünden yardımcı araçlarla yararlanan çocuklardır.

Görme yetersizliği, seyrek rastlanan bir yetersizlik türüdür. Topluma oranı % 0.15 ile % 0.56
arasındadır (Özyürek, 2002). Görme yetersizliği olan öğrencilerin yaklaşık % 25’i gören
okuyucudur, % 10 braille okuyucusudur ve % 7 işitsel okuyucudur. Görme yetersizliğinin
nedenleri arasında yapısal yetersizlikler, kırılma hataları ve kortikal görme yetersizliği görme
kaybı nedenleri bulunmaktadır.


Yapısal yetersizlikler: Doğum öncesi ya da hemen sonrasında veya çocuğun gelişim
evresinde bir zedelenme olabilir. Doğuştan yetersizlik durumu da olabilmektedir.



Kırılma hataları: Küresel bozukluktur. Yakını görme (miyop), uzağı görme
(hipermetrop), bulanık görme (astigmat) olarak görülmektedir.
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Kortikal görme yetersizliği: Beyindeki görme merkezinin çalışmaması durumudur.

Görmenin neden olabildiği zorluklar:
Görme olmadan dokunma ve işitmeye dayalı dünya ile temas bireylerin öğrenmelerini ciddi
biçimde etkileyebilmektedir. Bu yoksunluk onların dünya ile tecrübelerinin oluşmasını
sınırlayabilmektedir.


Etrafta bağımsız hareket edebilmeleri,



Sosyal ilişkilerde sınırlanma,



İlginç olanları fark edememe,



Etrafı hızlı ve doğrudan kontrol edememe ve getirdiği zorluklar,



Kaygı hali,



Ses kaynağını tanıma,



Etraftaki şeyler ve bunların birbirleriyle ilişkisini anlamakta zorluklar çekebilirler.

Görme

engelli

çocukların

akademik

becerilerinde

gecikme

olsa

bile

akranlarını

yakalayabilmektedirler. Görme engelli bireylerde sözel olmayan iletişimde zorluk çekme,
sosyal olayları gözleyememe, taklit edememe, doğrudan iletişim fırsatlarını uygun
kullanamama, sallanma, göz ovuşturma ve duruş bozuklukları görülebilmektedir.

S10
Ortopedik Yetersizlikler/Süreğen Hastalıklar
Ortopedik yetersizlikler ve süreğen hastalıklar çocukların engelli olarak etiketlenmesi için diğer
bir nedendir.
Ortopedik yetersizlik; Çeşitli hastalıklar, kazalar, travmalar, tümörler veya doğumsal anomaliler
nedeniyle kas, kemik ve eklemlerden oluşan iskelet sisteminin işlevlerini yerine getirememesi
sonucunda meydana gelen yetersizliktir.
Sağlık yetersizliği; Bireyin içinde bulunduğu sağlık sorunları nedeniyle günlük yaşamını
sürdürmede güçlüklerle karşılaşması ve sürekli tedavi ve bakıma gereksinimi olması
durumudur.
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Ortopedik yetersizliğin nedenleri de doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olarak
sınıflandırılabilmektedir. Akraba evliliği, kan uyuşmazlığı, hastalıklar, alkol ve uyuşturucu gibi
nedenler doğum öncesi nedenler arasındadır. Doğum esnasında ortaya çıkanlara ise
oksijensiz kalma, anormal doğum, çoğul gebelik, erken doğum, düşük doğum ağırlığı gibi
sorunlar örnek olarak verilebilir. Doğum sonrasında çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar,
enfeksiyonlar, tümörler, zehirlenme, kas, kemik ve sinir hastalıkları, travma, trafik kazaları,
doğal afet ve istismar çeşitli problemlere yol açabilmektedir.
Fiziksel yetersizlikler tanımlanırken üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar;


Hafif derecede yetersizlik: Kişinin bireysel gereksinimlerini kendisinin bağımsız olarak
karşılaması, günlük yaşamını sürdürmede herhangi bir desteğe ve araca gereksinim
duymaması durumudur.



Orta derecede yetersizlik: Kişinin günlük yaşamını sürdürmede az da olsa desteğe
gereksinim duyması, bazen bağımsız olması, işlevsel baş kontrolüne sahip olması
durumudur.



Ağır derecede yetersizlik: Kişinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe bağımlı olması,
bireysel gereksinimlerini karşılamada tam bağımlı olması, baş kontrolünün zayıf olması
durumudur.

Meydana geldiği yere göre fiziksel ya da sağlık sorunları sinir sistemi ile ilgili olanlar, kas-iskelet
sistemiyle ilgili olanlar ve sağlık yetersizlikleri olarak üçe ayrılmaktadır. Serebral palsi, sipina
bifida, çocuk felci, MS, omurilik yaralanmaları ve travmatik beyin yaralanmaları sinir sistemi ile
ilgili olanlardır. Gelişimsel kalça çıkığı, doğuştan uzuv eksikliği, ampütasyonlar, çocuk
romatizması diğer bir grup olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak sağlıkla ilgili sorunlar içine
astım, diyabet, orak hücreli anemi, hemofili, yanık, kanser, aids, epilepsi gibi rahatsızlıklar
girmektedir. Sağlık sorunlarının bireylerde yetersizlik ya da engel olarak yansıması için
durumun bireyi akranlarından ve diğer bireylerden anlamlı bakımdan farklı hale getirmiş olması
ve/veya bireyin işlevsel becerilerinde anlamlı geriliğe yol açmalıdır.
Bu grup çeşitli genellemeler yapmak bakımından en riskli gruptur.

Bireylerin sağlık

problemlerinin olması onların doğrudan bir destek sistemi içinde olmasını gerektirmez. Tüm
engel gruplarında olduğu gibi sağlık problemleri yaşayan bireylerin de "birey" olarak ele
alınması gerekmektedir.
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Bazı sorunlar mesela serebral palsi başka yetersizliklerle beraber görülebilmektedir. Örneğin
zihinsel engelli ve fiziksel yetersizliği olan bir birey her iki grubunda özelliklerinden örnekler
sergileyebilmektedirler. Gelişim döneminde bu çocuklarda kaygı, sinirlilik ya da benzeri
problemler görülebilmektedir ama bu durum bireylere ait bir durumdur. Grup içerisinde yaygın
biçimde görüleceğine dair herhangi bir veri yoktur. Bireylerde kendilerine dönük özdeğer
kabulü ve algısı yetersiz olabilmektedir. Akran etkileşimlerinde desteğe ihtiyaç duyabilirler.

S11
Dil ve Konuşma Bozukluğu
Dil içerik, biçim ve kullanım bileşenleriyle oluşmuş bir yapıdır. Kişiler arası sözel iletişimin
temelini oluşturur. Bu bileşenlerin herhangi birinde ya da birden fazlasında beraber olarak
ortaya çıkabilen sorunlar nedeniyle bireyler dil ve konuşma bozukluğu tanısı alabilirler.
Görülme sıklığının diğer birçok engel türüne göre daha yüksek olduğu değerlendirilmektedir.
Dünyada dil ve konuşma bozukluklarının okul yaşı çocuklarda görülme sıklığının kaba tahminle
% 5 olduğu saptanmıştır. Bu oranda % 3 ses bozuklukları, % 1 kekemelik ve diğerleri olarak
yer almaktadır.
Türkiye’de dil ve konuşma bozukluğu olan çocukların taramasına ilişkin çalışmalardan biri
Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, Konuşma Engellilerin Eğitimi Ana Bilim Dalı
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dil ve konuşma bozuklu olan % 5.1 oranında ana
sınıfı ve birinci sınıf, % 3,5 oranında ilkokul ve ortaokul öğrencileri tespit edilmiştir. Bunların
içinde kekemelik, gecikmiş konuşma bozukluğu, sesletim ve ses bozuklukları yer almaktadır.
Ülkemizde ilgili istatistiklerin tutulmasında yaşanan sorunlardan dolayı sağlıklı bilgiler mevcut
değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ki istatistiklerde bu oran nüfusun % 2 si olarak
belirlenmiştir.
Bir takım tıbbi çözümler olmakla birlikte bazı sorunların çözümlenmesi tıbbi olarak mümkün
olmayabilmektedir. Nedenleri arasında organik bozukluklar ve işlevsel bozukluklar olarak iki
grup ortaya çıkmaktadır. Organik bozukluklar ise sinir, kas mekanizmasındaki problemlerdir.
Yarık dudak ya da damak da bu problemlere dahil sorunlardır. İşlev bozukluklarının ise nedeni
bilinmemekle birlikte akıcılık, kekemelik, duygusal sıkıntıya bağlı ses kaybı gibi sorunlar
yaşanabilmektedir. Havale ve tramvalar ise edinilmiş bozukluklar olarak kendilerini
göstermektedirler.
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S12
Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar
Kısa tanımı ele alınacak olursa; öğrenme güçlüğü okuma, yazma, bilgileri işlemleme, konuşma
dili, yazı dili veya düşünme becerileri gibi akademik becerilerde güçlükler yaşayan, buna karşın
ortalama veya ortalamanın üzerinde zekaya sahip olan bireylerin grubunu gösteren terimdir
(Mastropieri ve Scruggs, 2004).
Öğrenme güçlüğü çocukların yaşamını derinden etkileyen ama nedenleri ile ilgili net bir bilginin
olmadığı bir sorundur. Çocukların akademik yetersizlikleri ile kendini daha fazla ortaya koyan
bir sorundur. Çocukların tıbbi olarak değerlendirilmesi ortaya net bir bilgi koymazken bu
çocukların eğitim alanında yaşadıkları zorluklar bu problemin tanılanmasında kullanılan
zorluklardır. Akademik başarısızlıklarına ek olarak sosyal uyum yetersizliğinden dolayı
akranları tarafından dışlanabildikleri de görülebilmektedir.
Öğrenme güçlüğü olan çocuklar okuma, heceleme, okuduğunu anlama, metinlerde ana fikri
bulma, sonuç çıkarma ve yazmada belirgin güçlükler sergileyebilirler. Bu çocuklar kelimeleri
yanlış yazma, harfleri ters yazma, matematik işlemlerinde sorunlar yaşama, dil ve konuşmada
zorluklar, soyut düşünmede zorluklar, güdülenme sorunları, öğrendiklerini genellemede
sorunlar yaşama, sosyal becerilerinde zayıflıklar, bellekte tutma sorunları ve algı problemleri
gibi güçlüklere sahip olabilir.

S13
Duygu ve Davranış Bozukluğu Olan Öğrenciler
Ciddi Duygusal Bozukluğu Olan Çocuklar; terimi aşağıdaki özelliklerden bir ya da birkaçını
uzun süre, eğitim performansını etkileyecek şekilde sergileyen çocukları ifade eder:


Öğrenme yetersizliği



Akranlarla ve öğretmenlerle tatmin edici ilişkiler kuramama



Uygunsuz davranışlar



Kalıcı mutsuzluk ve depresif ruh hali



Kişisel problemlerle ilgili fiziksel belirtiler ve korkular geliştirme eğilimi.
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Terim aynı zamanda şizofreniyi de içerir.
Yaş, kültür ve etnik normlardan farklılık gösteren, okul programlarında akademik, sosyal,
mesleki ve kişisel becerileri kapsayan akademik performansı olumsuz etkileyen duygusal ve
davranışsal tepkilerle karakterize edilen bir yetersizliktir.
Nedenleri arasında farklı biyolojik faktörler, aileyle ilgili faktörler, okul ile ilgili faktörlerden
bahsedilebilmektedir. Depresyon, şizofren, hamilelik döneminde yaşanan travmalar,
uyuşturucu kullanımı gibi konuların ilerleyen yıllarda bireylerde çeşitli duygu davranış
sorunlarına yol açmaktadır. Ailelerde disiplin yokluğu, şiddet, istismar, ihmal, alkol problemleri,
evlilik problemleri, çocuk yetiştirme sorunları gibi durumlarda duygu ve davranış bozukluklarına
yol açmaktadır.
Okul yıllarında ortaya çıkabilen bu sorunlardan etkilenmiş öğrenci yüzdeleri olarak % 3-7 arası
değerler verilmektedir. Bu çocuk ve gençlerde içe yönelim bozuklukları ve dışa yönelim
bozuklukları tespit edilmektedir. İçe yönelim denilince içe kapanma, depresyon, kaygı ve
takıntılı düşüncelerden bahsedilirken dışa yönelim bozukluklarında ise saldırgan tavırlar,
rahatsız edici olma, vurma, kavga çıkarma, eşyalara zarar verme gibi davranışlar
görülebilmektedir.
Bu çocukların ciddi bir yüzdesinde akademik sorunlar fark edilirken akranlarıyla uyumsuz olma,
okuldan atılma, disiplin cezası alma gibi durumlar olmaktadır.

S14
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatiksel El
Kitabı’nın son versiyonu olan V. versiyonda otizm tanısı önceki yıllara göre bazı bakımlardan
farklı şekilde ele alınmaya başlanmıştır. El kitabına göre daha önceden yaygın gelişimsel
bozukluk şemsiyesi altında toplanan yaygın gelişimsel bozukluk, otizm ve asperger gibi
birbirinden farklı özellikler gösteren sendromlar Otizm Spektrum Bozukluğu genel başlığı altına
alınmıştır. Sosyal etkileşim alanındaki zorluklara ilişkin olarak sosyal-duygusal empati eksikliği,
öfkelenme, sosyal etkileşim başlatma ya da iletişim girişimine tepki verme, sosyal etkileşim için

37

gerekli sözel olmayan zorluklar örneğin göz kontağı, vücud dili ya da jestleri anlamlandırma ve
son olarak sosyal ilişkileri anlama, geliştirme ve devam ettirme konularında eksiklikler yaşama
otizmin sosyal etkileşim alanındaki belirleyicileri olarak kabul edilmiştir. Diğer alan olan
davranışsal göstergeler arasında tekrarlı motor hareketler, nesneleri kullanma ve konuşma,
rutinlerde değişikliklere tolerans eksikliği, aynılığı koruma, çok sınırlı ilgi alanları ve çevresel
uyaranlara aşırı tepkili olabilme halidir. Bu davranışsal özelliklerin erken dönemlerden itibaren
görülmeye başlanması, kişinin sosyal ve diğer alanlarda işlevde bulunmasını klinik olarak
anlamlı düzeyde etkiliyor olması gerekmektedir.
Yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalarda her ne kadar 65 te 1 görülme sıklığından
bahsediliyor olsa da bu görülme sıklığı ile en sık görülen engel gruplarından biri haline
gelmiştir. Her ne kadar sık görülen bir sorun olsa da bu sorunun nedenleri hakkında net bir
bilgi yoktur. Kalıtım, genetik bozulma, aşılar ya da farklı nedenlerden bahsedilebilmektedir.
Fakat hiçbirisinin doğrudan etkisi henüz ispatlanabilmiş değildir.
OSB’li çocuklarda,


Davranış problemleri,



Konuşma bozuklukları,



İletişim sorunları,



Sosyal problemler,



Akranları veya diğerleri ile sınırlı ya da hiç gelişmeyen sosyallik gibi sorunlar en sık
görülen problemlerdendir.

Ayrıca takıntılı davranışlar, yüksek ses veya ışığa karşı hassasiyet gibi durumlarda
görülebilmektedir.
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MODÜL 2: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA DAVRANIŞ VE SINIF YÖNETİMİ
(MONOGRAFİLER DAHİL)

S1 - Monografi


Emir, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış beş yaşında bir çocuktur. Evin tek
çocuğudur. Anne ve baba kamu personelidir. Sabahları annesi tarafından anaokuluna
bırakılmakta akşam ise yine annesi tarafından alınmaktadır. Beş yaşından önce
herhangi bir eğitim almamıştır. Ailesi yaşıtlarına oranla bir takım farklılıkları fark
ettiklerinde doktora götürmüşler doktor ise onları rehberlik araştırma merkezine
yönlendirmiş ve Emir bu sürecin sonunda otizm spektrum bozukluğu tanısı almıştır.
Emir, yüksek sese karşı çok duyarlıdır, serbest oyun zamanında sınıfta ses seviyesi
biraz yükselmeye başladığında Emir elleri ile kulaklarını kapatarak bağırmaya
başlamaktadır. Öğretmen bir kaç kez bilgisayarda müzik programında ekrandaki dönen
görsellere bakarak kendisinin de sallandığını fark etmiş, sonraki günler de o programı
ekrandan görünmesini engellemiştir.

Öğretmen etkinlik saatlerinde Emir'in yanına

oturarak kısa ve basit yönergeler söylemektedir. İlk başlarda masaya oturmayı bile
istemezken ilerleyen zamanda kalem tutmaya ve karalamalar yapmaya başlamıştır.
Kâğıda bakmadan gelişi güzel karalamalar yapmakta ve zamanla verilen şekillere
benzer basit boyama çalışmaları yapmaya başlamıştır. Öğretmen ilerleyen zamanlarda
Emir'in daha olumlu davranışlar sergileyeceğini umut etmektedir.


Fatma 6 yaşında anneannesi, annesi ve babası ile yaşayan evin ikinci çocuğudur.
Kendisinden 3 yaş büyük bir ağabeyi vardır. Anne ve babası özel sektörde
çalışmaktadır ve iş nedeni ile sık sık şehir dışı ve yurt dışı seyahatlere gitmektedirler.
Fatma, gündüzleri anaokuluna anneannesi tarafından bırakılmakta akşamları ise yine
anneannesi tarafından alınmaktadır. Akşamları zamanının büyük bir kısmını ağabey ve
anneannesiyle geçirmektedir. Fatma, göz teması kurmayan, oturarak yapılan
etkinliklere katılmak istemeyen ancak hareketli ve ayakta yapılan etkinliklerde aktif
olarak katılan bir çocuktur. Masa başı etkinliklerde öğretmen Fatma'nın elinden tutarak
etkinlikleri yaptırmaktadır. Fakat Fatma böyle durumlarda ağlama krizlerine girmekte
ve birkaç gün bu durum tekrarlanınca sınıfa girmek istememektedir. Fatma iki üç
kelimelik cümleler kurabilse bile ifade edici dilini kullanmamaktadır. Örneğin su içmek
istediğinde eliyle şişesini gösteriyor, öğretmen su dersen su şişeni vereceğim diyerek
yanıt veriyordur. Zamanla Fatma göz teması kurup karşısındakini dinlemeyi
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geliştirmiştir artık ama yönergeleri hala yerine getirmiyordur, müzik ile dans etmeyi çok
sevdiğini fark eden öğretmeni kendisine vermek istediği yönergeleri müzik açıp dans
ederlerken söylediğinde Fatma kendisinden isteneni müzik eşliğinde yapmakta, eğer
müzik eşliğinde yönergeyi duymazsa öfke nöbetine girmektedir.

S2 - Monografi


Umut, annesi ve bakıcısıyla birlikte yaşayan 5 yaşında bir çocuktur. Anne ve babası
boşanmış olduğu için Umut, annesi ve bakıcısı ile birlikte yaşamaktadır. Annesi,
kamuda çalışmaktadır. Umut'u öğretmenleri fark ettirmelerine rağmen annesi doktora
götürmemiş ve bu duruma da şiddetle karşı çıkmıştır. Sınıfa geldiği zaman sadece
çığlık atan kimseyle göz teması kurmayan ve her şeye bağırarak, annesine vurarak
sürekli onu yanında isteyen iletişime kapalı bir çocuktur. Karşısındakini kızdırmak için
de burnundaki sümüğü sümkürerek dışarı çıkartmaktadır. Bu öğretmeni çok rahatsız
etse de her seferinde öğretmen peçete ile burnunu silip peçete kullanması gerektiğini,
çığlık atarak değil de öğretmeni ile konuşarak iletişim kurması gerektiğini
söylemektedir. İletişim konusunda tamamen kapalıdır. Masa başı etkinliklerde de
sadece kâğıdı karalamaktadır. Öğretmen, Umut'a kâğıt üzerinde kare ya da üçgen gibi
basit bir şekil vererek benzer şekiller yapması gerektiğini söylemektedir. Umut renk,
şekil gibi kavramları da ayırt edememektedir. Öğretmeni kırmızı boyayı vermesini
istediğinde her seferinde farklı bir rengi vermektedir, keza diğer renklerde de aynı
şekilde istenilen renkten farklı rengi gelişigüzel vermektedir. Şekil geçirmeli
materyallerde üçgenin yerine kareyi takmaya çalışmakta takamayınca ise materyali
fırlatmaktadır. Geçen 2,5 ayın sonunda Umut bir gelişme sergilememektedir ve bu
durum öğretmeni oldukça üzmektedir.



Zeynep, anne ve babası ile yaşayan üç çocuklu bir ailenin en küçük 5 yaşındaki
çocuğudur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almıştır. Zeynep arkadaşları ile
iletişim kurmakta zorlanan, arkadaşlarına kızan, saldırgan davranışlar sergileyerek
kendi istediklerini yaptırmaya çalışan bir çocuktur. Eğer bir etkinlikten keyif alıyor ise
etkinliklerde arkadaşları ile kısmen daha rahat iletişim kurabilmektedir. Ancak ne olursa
olsun

etkinliklerini

yarım

bırakarak

tamamlamak

istememektedir.

Tuvalette

arkadaşlarına poposunu göstererek bunu bir oyun haline getirmiştir. Anne ve babası
evde de bunu sürekli kardeşlerine yaptığını kardeşlerinin ise bu durumla çok
eğlendiklerini söylemişlerdir. Zeynep öz bakım becerilerinde de yaşıtlarına göre son
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derece düşük performans sergilemektedir. Örneğin, diş fırçalama becerisinde dahi
uygun beceri basamaklarını sergileyememektedir. Zeynep kimseden yönerge almadığı
sürece kısmen kontrol edilebilen bir çocuktur ancak yönerge verildiğinde saldırgan
davranışlar sergilemektedir. Öğretmeni bu durum karşısında oldukça üzülmektedir.

S3
Okul öncesi dönem tüm çocuklar için kritik bir dönem olmakla birlikte özel gereksinimli çocuklar
için ayrıca bir öneme sahiptir. Okul öncesi eğitim ortamları, özel gereksinimli çocukların
gelişiminde anlamlı farklılıklar yaratır. Bu ortamlar, özel gereksinimli çocukların bilişsel ve
sosyal gelişimlerini hızlandırır ve varsa davranış problemlerini azaltabilir. Çünkü bu ortamlar,
özel gereksinimli çocukların uygun sosyal davranışları öğrenebilmeleri için doğal olarak çeşitli
modeller barındırır. Özel gereksinimli çocukların okul öncesi dönemden itibaren sosyal bir
ortam olan okul ortamına katılımının sağlanması ve çocukların bu ortamlarda uygun sosyal
davranışları gözlemlemesi, bu çocukların ileri ki yaşamlarında da toplumsal ortamlara
katılımını kolaylaştırmak için oldukça önemlidir. Ancak çeşitli nedenlerle özel gereksinimli
çocuklar, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha fazla problem davranış sergilemekte
ve sınıfın düzenini bozabilmektedir. Böyle durumlar karşısında, alanında deneyimli ya da
deneyimsiz olması fark etmeksizin birçok okul öncesi öğretmenin zorlandığı yine bizzat
kendileri tarafından belirtilmektedir.
Bu modülün amacı, okul öncesi öğretmenlerine problem davranışları önleme ve bu
davranışlarla baş etmeye yönelik bilgi ve beceriler kazandırarak öğretmenlerin sınıf yönetimi
becerilerini geliştirmektir. Öğretmenler bu modülü tamamladıklarında problem davranışların
belirlenmesine, bu davranışların olası nedenlerine, problem davranışlar oluşmadan önce
önleme stratejilerine ve şayet bu davranışlar oluşmuş ise bunlarla baş etme yollarına ilişkin
bilgi ve beceriler kazanmış olacaklardır.
Emir, Fatma, Umut ve Zeynep ile kısaca tanıştınız. Tüm öğretmenlerin çocuklarla çalışmadan
önce hatırlaması gereken şey, çocukların hepsinin önce çocuk olduğu ve problem davranışlar
sergilemenin sadece özel gereksinimli çocuklara özgü olmadığıdır. Birçok çocuğun dönemsel
olarak da davranış problemi sergileyebileceği unutulmamalıdır. Bu çocuklarla çalışırken
öğretmenler bazı soruları kendi kendilerine daha net biçimde sormak durumunda kalırlar. Bu
sorulara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:
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Emir’in kulaklarını kapatarak bağırmasının sebepleri neler olabilir ve ne yaparsam bu
davranışları önlerim?



Fatma ağlama krizlerine ya da öfke nöbetine girdiğinde ne yapmalıyım?



Umut’un çığlık atma, vurma ve sümüğünü dışarı çıkarma gibi birden fazla problem
davranışı var. Bu davranışların nedenleri neler olabilir? Bu davranışların oluşumunu
azaltmak için sınıfta neler yapabilirim?



Zeynep’in etkinlikleri reddetme ve arkadaşlarına poposunu gösterme şeklinde problem
davranışları var. Bu davranışların nedenleri neler olabilir? Bu davranışların oluşumunu
azaltmak için sınıfta neler yapabilirim?

Davranış/Sınıf Yönetimi modülünü tamamladıktan sonra öğretmenler, benzeri sorulara yanıt
oluşturmada daha hazırlıklı olacaklardır.

S4
Problem Davranışlar Nelerdir? Hangi Davranışlar Problem Davranış Olarak Ele
Alınmalıdır?
Problem davranışlar, genel olarak normlara uygun olmayan ve rahatsızlık verici davranışlar
olarak nitelendirilebilir. Ancak bu normlar ve rahatsızlık verici olma düzeyi öğretmenden
öğretmene değişebilmektedir. Bu noktada problem davranışın tanımını oluşturan bileşenleri iyi
anlamak gerekmektedir. Problem davranış bireyin, kendisinin ve akranlarının öğrenmesini
engelleyen, diğerleri ile sosyal etkileşimini ve ilişkisini olumsuz yönde etkileyen, sadece
kendisini değil, çevresindeki akranlarını, yetişkinleri ve aile üyelerini olumsuz yönde etkileyen
davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır.
Tanımından da anlaşılacağı üzere sergilenen davranış çocuğun yaşamında öğrenme, sosyal
etkileşim ve güvenlik ile ilgili boyutlarda bozulmalara yol açıyorsa o davranış gerçekten
problem davranış olarak kabul edilmektedir. Örneğin Fatma’nın davranışlarını ele alalım.
Fatma masa başı etkinliklere bağımsız olarak katılmıyor, öğretmen fiziksel bir yardım
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sunduğunda da ağlama krizlerine giriyor. Bu durumda Fatma’nın sergilediği davranışlar
Fatma’nın öğrenme sürecini olumsuz yönde etkiliyor. Fatma ağlama krizine girdiğinde
öğretmen Fatma ile ilgileniyor ve öğretmenin öğretim için ayırdığı süre azalıyor. Bu durum da
sınıftaki akranların öğrenme etkinliklerinden faydalandıkları süreyi azaltıyor. Fatma’nın
sergilediği davranışlar hem kendisinin hem arkadaşlarının öğrenmesini olumsuz yönde
etkiliyor. Ayrıca öğretmeni ve arkadaşlarıyla olan etkileşimini de olumsuz yönde etkiliyor. Bu
nedenle Fatma’nın davranışları gerçekten bir problem davranış olarak ele alınmalıdır.
Başlangıçta da söylendiği gibi bazı davranışlar bazı öğretmenler için rahatsızlık verici olsa da
problem davranış olarak kabul edilmemektedir. Örneğin bir çocuğun kendisine verilen bir
boyama etkinliğini kafasını masaya koyarak tamamlaması bazı öğretmenler için rahatsızlık
verici olabilir ve öğretmen bu nedenle çocuğu sürekli olarak uyarabilir. Ancak bu davranış
çocuğun ve diğer akranların öğrenmesini engellemiyorsa, diğer bireylerle etkileşimini olumsuz
yönde etkilemiyorsa ve güvenlik anlamında bir tehlike oluşturmuyorsa davranışın problem
davranış olarak ele alınmasına gerek yoktur.
Sergilenen davranışların problem davranış olup olmadığını belirlemek için öğretmenler,
öncelikle sınıflarında çok iyi birer gözlemci olmalıdır. Gözlemleri ile ilgili notlar alarak bu
gözlemlerini,

bahsedilen

öğrenme,

etkileşim

ve

güvenlik

boyutları

bakımından

değerlendirmelidir. Ancak bu şekilde bir davranışın gerçekten problem davranış olup
olmadığına karar verilebilirler. Eğer bu davranışlar problem davranış olma özelliği
göstermiyorsa, sergilenen davranışlar görmezden gelinmeli yani davranışla ilgili çocuğa olumlu
ya da olumsuz herhangi bir tepkide bulunulmamalıdır. Ancak sergilenen davranışlar problem
davranış olma özelliği gösteriyorsa öğretmenler, çocukların bu davranışlarının altında yatan
nedenleri aramalıdır.

Çocuklar neden problem davranış sergiler?
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S5
Problem Davranışların Nedenleri
Çocuklar birçok farklı nedenle problem davranış sergileyebilmektedir. Problem davranışların
nedenlerini anlayabilmek için çocukların içinde bulundukları sosyal ortamları ve koşulları iyi
anlamak gerekmektedir. Aile ortamı çocuğun sergilediği problem davranışlar üzerinde önemli
bir etkendir. Ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutum ve yaklaşımları çocuklarının davranışlarını
şekillendirir. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarına yönelik sergiledikleri tutarsız tepkiler,
olumsuz yaklaşım ve modeller çocukların problem davranış sergilemesine neden olabilir.
Çocuğun okul ortamı da çocukların sergiledikleri problem davranışlar üzerinde rol oynayabilir.
Okul ortamında çocuğun davranışına yönelik öğretmeninden ve arkadaşlarından aldığı tepkiler
bu davranışını pekiştirebilir.
Çocuğun bireysel özellikleri de sergilenen problem davranışların nedenleri ile oldukça ilişkilidir.
Örneğin yetersiz sosyal becerilere ya da çeşitli kaygı ve korkulara sahip bir çocuk bu
özelliklerinden kaynaklı olarak problem davranış sergileyebilir. Yine çocukların özellikleriyle
bağlantılı olarak sınıf ortamında bulunan çeşitli araç gereçler, sınıf düzeni, mevcudu ve
ortamdaki gürültü miktarı çocukların problem davranış sergilemesine neden olabilir. Emir’in
sınıftaki gürültü miktarı arttıkça bağırmaya başlaması da buna örnek olarak gösterilebilir.
Yukarıda da bahsedildiği gibi çocuk ve davranışları çevreden bağımsız düşünülemez. Çocuk
problem davranış sergilediğinde, çevreden istendik sonuçlar elde ederse bu davranışlar
pekişir. Diğer bir deyişle, tüm problem davranışlar bir işleve yani bir amaca sahiptir.
Problem davranışların işlevlerini yani nedenlerini temel olarak elde etme ve kaçma olarak iki
grupta ele alabiliriz. Çocuklar nesne, ilgi, etkinlik ya da duyusal uyaran elde etmek amacıyla
problem davranışlar sergileyebilirler. Diğer bir yandan nesne, ilgi, etkinlik ya da duyusal
uyarandan kaçmak amacıyla da problem davranışlar sergileyebilirler.
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Şekil 4. Problem Davranışların Olası Nedenleri

• Elde Etme

* Nesne Elde Etme
* İlgi Elde Etme
* Etkinlik Elde Etme
* Duyusal Uyaran Elde
Etme

• Kaçma

* Nesneden Kaçma
* İlgiden Kaçma
* Etkinlikten Kaçma
* Duyusal Uyarandan
Kaçma

Problem
Davranışların Olası
Nedenleri

Şekilde çocukların problem davranışlarının nedenleri ile ilgili genel bilgiler verilmiştir. Bu
nedenleri daha iyi anlayabilmek için ise, aşağıda problem davranış ve bu davranışların olası
nedenlerine ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Problem Davranış

Olası Nedeni

Çocuğun aşırı ilgi gösterdiği oyuncağı elinden alındığında Nesne Elde Etme
kendini yere atması
Zeynep’in kardeşlerine ve arkadaşlarına poposunu göstermesi İlgi Elde Etme
Umut’un karşısındakini kızdırmak için sümüğünü çıkartması
Çocuğun müzikli etkinliklere istekli bir şekilde katılması ancak Etkinlik Elde Etme
bu etkinlik sona erdiğinde öfke nöbeti geçirmesi
Çocuğun anlamsız sesler çıkararak sınıfta koşması

Duyusal Uyaran Elde
Etme

Çocuğun boya kalemlerini gördüğünde onları fırlatması

Nesneden Kaçma

Çocuğun sınıf arkadaşlarının aşırı ilgisinden sıkılarak kollarını İlgiden Kaçma
tırmalaması
Fatma’nın masa başı etkinliklerde katılmak istemeyip ağlaması Etkinlikten Kaçma
Emir’in sınıfta
bağırması

ses yükseldiğinde

kulaklarını

kapatarak Duyusal
Kaçma

Uyarandan

Siz de sınıfınızda problem davranış sergileyen çocukların davranışlarının nedenleri
hakkında fikirler yürütebiliyor musunuz?
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S6
Problem Davranışların Önlenmesi
Okul öncesi öğretmenlerin başarılı bir şekilde sınıflarını yönetebilmeleri için öncelikli olarak
yapmaları gereken şey, problem davranışlar ortaya çıkmadan önce bunları önlemektir. Bunun
için çocuğun sergilediği problem davranışların öncesinde gerçekleşen davranış öncesi (öncül)
olayların farkında olmanız ya da var olan farkındalığınızı geliştirmeniz son derece önemlidir.
Çocuğun problem davranışı ve bu davranışı sergilemeden önce gerçekleşen olaylar arasında
bir ilişki kurmanız ya da belirli bir örüntü görmeniz durumunda, davranış öncesinde
gerçekleşen olaylarda ya da çevresel koşullarda çeşitli basit düzenlemelere giderek problem
davranışları önleyebilirsiniz.
Aşağıda problem davranışların önlenmesine yönelik sınıf içerisinde yapabileceğiniz
düzenlemelere ilişkin bilgilere yer verilmiştir.


Öğretmenin bakış açısını ve davranışlarını düzenlemesi



Fiziksel çevrenin düzenlenmesi



Kuralların oluşturulması ve uygulanması



Rutinler ve geçişlerin düzenlenmesi



Olumlu davranışların pekiştirilmesi

Problem davranışları önlemek için sınıfınızda ne gibi düzenlemelere yer
veriyorsunuz?

S7
Öğretmenin bakış açısını ve davranışlarını düzenlemesi
Etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip bir okul öncesi öğretmeninin sınıfında oluşabilecek
problem davranışları önleyebilmesi için öncelikli olarak sınıfındaki çocuklara yönelik bakış
açısında ve davranışlarında bazı düzenlemelere gitmesi gerekmektedir. Bu düzenlemelerden
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biri öğretmenin, genel olarak sınıfındaki tüm çocukları sevmesi ve onlara birer birey olarak
saygı duymasıdır. Ancak bu sevgi ve saygı, gereksiz ve abartılı bir şekilde sergilenmemelidir.
Bunun yerine öğretmenler, tüm çocukları kabul edici bir tavır ve tutum sergilemeli ve her bir
çocukla doğal ve sıcak özel etkileşimler kurmak için çaba göstermelidir. Problem davranışlarla
çok sık karşılaşılması durumunda bile öğretmenler, çocukların davranışları itibariyle
birbirlerinden farklılaştıklarının bilincinde olmalıdır. Öğretmenler bu durumlarda bile çocuklara
değerli olduklarını hissettirmeli ve onlara yönelik gereksiz eleştirilerden kaçınmalıdır. Çünkü
çocuğun problem davranış sergilemesi kişisel değil, davranışsal bir durumdur.
Etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip bir okul öncesi öğretmeninin, sınıfındaki çocukların
bireysel özelliklerinin farkında olması ve bu doğrultuda gerçekçi ancak olumlu beklentilere
sahip olmaları problem davranışları önlemede oldukça etkilidir. Çünkü olumsuz beklentiler,
çocukların problem davranış sergilemeleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bunu önlemek
adına öğretmenler nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili olumlu beklentilerini açık bir şekilde
çocuğa anlatmalıdır. Beklentilere dair bu sözel açıklamaları desteklemek amacıyla
öğretmenler, çeşitli görsellerden de faydalanabilir.
Etkili sınıf yönetimi becerilerine sahip bir okul öncesi öğretmeninde olması gereken bir diğer
davranışsal özellik inanılır, güvenilir ve kararlı olmasıdır. Sınıflarını etkili şekilde yöneten
öğretmenler, aynı zamanda uygun davranışlara model olan kişilerdir. Bir öğretmenin sınıfında
koyduğu kurallara kendisinin de bağlı olması ve kurallara uyan çocukları tutarlı bir şekilde
pekiştirmesi çok önemlidir. Çünkü bir öğretmenin söylediği sözlerle yaptığı davranışlar
arasındaki uyum, inanılırlığını doğrudan etkileyecektir. Çocuklar da bunu fark edip kurallara
daha fazla bağlı kalacak ve sınırları daha az test edeceklerdir. Diğer yandan, söz konusu
kuralları tutarlı şekilde değil de seçici şekilde dayatma ya da çocuklara yönelik boş tehditler
savurma gibi davranışlar, öğretmenin inanılırlığını ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyip
problem davranışların oluşmasına neden olacaktır.
Öğretmenin sahip olduğu farkındalık becerileri de problem davranışların önlenmesinde kilit
öneme sahiptir. Farkındalığı yüksek olan öğretmenler, hem sınıflarında oluşan olayları rahat
bir şekilde gözlemleyebilir hem de aynı anda birden fazla olayla ilgilenebilir. Dolayısıyla da,
öğretmenin sınıf içerisinde olan olaylara karşı yüksek düzeyde farkındalığa sahip olması,
problem davranışların oluşumunu önleyebilir.

47

Aşağıda öğretmenlere farkındalık becerilerini geliştirmeleri için çeşitli öneriler sunulmuştur.


Sınıfınızı düzenli olarak gözlemleyin.



Sınıfınızı tüm etkinlikleri kolayca gözlemleyecek şekilde düzenleyin.



Önemli problem davranışların öncüsü sayılabilecek küçük olayları önemseyin.



Sınıf içerisinde meydana gelen pek çok olayı aynı zamanda ele alın.



Sınıf içerisinde ve etrafında neler olup bittiği ile ilgili olarak çocuklarla iletişim kurun.

S8
Fiziksel çevrenin düzenlenmesi

Sınıf

ortamının

düzenlenmesi,

çocukların

akademik

ve

sosyal

davranışlarını

etkileyebilmektedir. Fiziksel çevre değişkenleri ile özel gereksinimli çocukların davranışları
arasındaki ilişkilere dikkat etmek gerekir. Bazı çocuklar, birçok çocuk için genel sayılabilecek
olaylardan bile kolayca etkilenebilmektedir. Genel olarak, sınıfın iyi bir şekilde düzenlenmesi
ortamın çocuklar için öğrenmeye yardımcı ve davetkâr olması anlamına gelmektedir.
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Bu ortamlar çocukların,


Problem davranışlarını önleyeceği,



Problem davranışların oluşma olasılıklarını azaltacağı,



Görev-odaklı davranış düzeylerini arttıracağı ve



Birbirleri arasındaki sosyal etkileşimlerin hem sıklığını hem de niteliğini arttıracağı için
problem davranışların önlenmesinde öğretmenlere yardımcı olabilmektedir.

Aşağıda, problem davranışları önlemek için fiziksel çevreyi düzenlerken nelere dikkate etmeniz
gerektiğine ilişkin kısa tanımlamalar yer almaktadır.
Çocuğun güvenliğini ve rahatını sağlamak: Sınıf ortamını düzenlerken öğretmenlerin,
öncelikli olarak ortamının tüm çocuklar için güvenli ve rahat olmasına dikkat etmesi gerekir. Bu
nedenle

sınıf

ortamında

çocuğun

güvenliğini

tehlikeye

sokabilecek

uyaranların

bulundurulmamasına özen gösterilmelidir. Diğer bir yandan çocukların fiziksel rahatlıkları,
aydınlatma, sıcaklık, havalandırma ve gürültü seviyesi gibi faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu
nedenle öğretmenlerin bu uyaranlara da dikkat etmesi gerekmektedir. Emir örneğinde olduğu
gibi ortamdaki aşırı bir uyaran olan gürültü çocuğun problem davranış sergilemesine neden
olabilir. Çocuklar güvenliklerine karşı bir tehdit algıladıklarında veya fiziksel bir rahatsızlık
yaşadıklarında, bu durumu problem davranışlar sergileyerek kolayca dışa vurabilecekleri
unutulmamalıdır.
Okul araç ve gereçlerini (mobilyalarını) problem davranışları en aza indirecek şekilde
düzenlemek: Sınıf içindeki eşyalar (sıralar, masalar, sandalyeler vb.), yine sınıftaki çocukların
güvenliğine, rahatına ve yaşları ile fiziksel özelliklerine uygun olmalıdır. Sınıf içindeki tüm
mekânlar değerlendirilmeli ve her bir çocuğun ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik
merkezleri oluşturulmalıdır. Bu merkezler çocukların sosyal etkileşimlerini artıracak ve
akademik başarılarını kolaylaştıracak şekilde organize edilmelidir. Çünkü çocukların çeşitli
etkinliklerle meşgul olması sürelerinin ve birbirleriyle olan olumlu sosyal etkileşimlerinin
artması problem davranışların doğrudan bir önleyicisidir. Sınıf ortamında her bir çocuğun araçgereçleri için belirli alanlar ayrılması yine problem davranışlar önleyici bir etkiye sahiptir. Okul
öncesi eğitim ortamları oyuncak ve materyaller bakımından zengin ortamlardır. Daha önce de
bahsedildiği gibi bazı özel gereksinimli çocuklar aşırı uyarandan rahatsızlık duyabilir ve
problem davranış sergileyebilir. Bunu önlemek için ise öğretmenler, bu uyaranları ortamdan
kaldırarak ortamı sadeleştirilebilir.
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S9
Kuralların oluşturulması ve uygulanması
Kurallar, bir öğretmeninin sınıfında bulunan çocuklardan beklentilerine ilişkin davranışların
betimlenmesi olup problem davranışların önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Kuralların
olmadığı bir sınıfta çocuk, hangi davranışları sergileyip hangi davranışları sergilememesi
gerektiğini bilemeyebilir ve doğal olarak farkında olmadan problem davranışlar sergileyebilir.
Bu nedenle etkili bir sınıf yönetimi için kuralların olması zorunludur. Kurallar, çocukların ve
sınıfın gereksinimleri göz önünde bulundurularak öğretmenler ve çocuklar tarafından birlikte
belirlenmelidir. Kurallar belirlendikten sonra öğretmenler, uygun bağlamlarda kurallara model
olmalıdır. Kuralların yerleşmesi için ise öğretmenler iyi bir gözlemci olup kurallara uyan ve
uymayan çocukları takip etmelidir. Öğretmenler kurallara uyan çocukların davranışlarını
betimleyerek tutarlı bir şekilde pekiştirmelidir. Kurallara uymayan çocukları ise eleştirmekten
kaçınmalı sadece kuralı hatırlatma yoluna gitmelidir.

Kurallar bu şekilde oluşturulup

uygulandığında çocukları uygun davranışlara yönlendirecek, güdüleyecek ve problem
davranışların oluşumunu önleyecektir.
Kurallar belirlenirken nelere dikkat edilir?


Kurallar kısa ve yalın olmalı,



En fazla 3-5 tane olmalı (tasarruflu),



Beklentileri açık bir şekilde tanımlamalı



Olumlu cümlelerle ifade edilmeli ve



Okul ve Milli Eğitim kurallarıyla tutarlı olmalıdır.

Kuralların öğretilmesi sürecinde neler yapılır?


Kurallar, önemi ve gerekçeleri çocuklarla birlikte tartışılarak belirlenmelidir.



Kurallara uymaları ve uymamaları durumunda ne gibi sonuçlarla karşılaşacakları yine
çocuklarla tartışılarak açıklanmalıdır.



Belirlenen kuralları betimleyen görseller, sınıfta tüm çocuklar tarafından görülebilecek
bir yere asılmalıdır.
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Her bir kurala uygun bağlamda tek tek model olunmalıdır. Daha sonra benzer
bağlamlar yaratılıp çocuklardan kurala uymaları istenir ve bu esnada gereksinim
duyuyorsa çocuğa açıklamalar ya da sözel yönlendirmeler yapılır.



Çocukların kurallara uyup uymadıklarını takip edip kurallara uyanlar tutarlı bir şekilde
pekiştirilir, uymayanlar ise kurallar hatırlatılarak yönlendirilir.



Tüm okul yılı boyunca, belirli aralıklarla, okul ve sınıf kurallarına nasıl uyulacağına
model olun ve gösterin.

S10
Rutinler ve geçişlerin düzenlenmesi
Okul öncesi eğitim ortamlarının günlük akış planlarında birçok farklı etkinlik bulunmaktadır. Bu
etkinliklerin düzenli olarak belirli bir sırada ilerlemesi ise o sınıfın rutinlerini oluşturur. Rutinlerin
ve bu rutinlerde çocuklardan sergilemeleri beklenilen davranışların öğretilmesi, problem
davranışların önlenmesinde önemli bir role sahiptir. Rutinlerin farkına varan çocuk, bir etkinliği
bitirdikten hangi etkinliğe geçmesi gerektiğini bilir. Doğal olarak çocuğun etkinliklerle meşgul
olma süresi artar. Diğer bir deyişle çocuk, iki etkinlik arasında boşta kalmaz, zaman harcamaz
ve bir etkinlikle meşgul olduğu için problem davranış sergilemeye yönelmez. Diğer bir yandan,
bazı özel gereksinimli çocuklar da belirsiz ya da anlık gelişen olaylardan hoşlanmayabilir ve
bu durumlara aşırı tepki gösterebilir. Tüm bunları önlemek amacıyla;


Sınıf rutini olabilecek etkinliklerin belirlenmesi,



Rutinlerin belirlenmesinde çocukların fikirlerinin alınması,



Rutinlerin ve bunların zamanına dair hatırlatıcı görsellerin sınıf ortamında bulunması
ve



Bunların düzenli olarak kullanımına yer verilmesi gerekmektedir.

Rutinlerin kullanımı ile ilgili bir okul öncesi öğretmeni, rutinlere uyarak bir etkinliği bitirdikten
sonra herhangi bir yönergeye bağlı kalmadan diğer etkinliğe geçen çocukları tutarlı bir şekilde
pekiştirmelidir. Rutinlere uymayan çocuklar için, rutinin görsellerini ve basit yönergeleri
kullanarak hatırlatmalarda bulunabilir.
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Bir öğrenciniz serbest zaman rutininden yemek zamanı rutinine geçmekte
zorlanıyor. Serbest zamandaki oyun ortamını bırakmak ve yemekhaneye
gelmek istemiyor. Israrcı olduğunuzda ise kendini yere atıp ağlamaya
başlıyor. Öğrencinizin bu davranışını önlemek için neler yaparsınız?
Bazı çocuklar rutinlerin farkında olsalar dahi bir etkinlikten diğer etkinliğe geçerken
zorlanabilirler ve bu esnada problem davranış sergileyebilirler. Bunu önlemek adına
öğretmenler, geçiş zamanı öncesinde başka bir etkinliğe geçecekleri konusunda çocukları
uyarmalıdır. Örneğin serbest zamanının bitimine beş dakika kaldığında öğretmen “Yemek
zamanı yaklaşıyor. Şimdi oyuncakları toplama zamanı” deyip çocuğu yemek etkinliği
öncesinde etkinlikten haberdar edebilir. Oyuncakları toplayan çocukları pekiştirebilir. Çocuk
oyuncakları toplamakta zorlanıyorsa ona yardımcı olabilir ya da akran desteği kullanabilir. Bu
sırada şarkıların ve çeşitli görsellerin kullanımı çocuğu motive edebilir. Bu şekilde çocuğun bir
etkinlikten diğer etkinliğe geçişi kolaylaşacak ve problem davranış sergilemesi önlenecektir.

S11
Olumlu davranışların pekiştirilmesi
Daha önceki bölümlerde öğretmenlerin çocukların sergiledikleri uygun, olumlu davranışları
görmesi ve bunları tutarlı bir biçimde pekiştirmesi gerektiğinden bahsetmiştik. Öğretmenler
olumlu davranışları pekiştirirken olumsuz davranışları da eğer çocuğun kendisine ve
arkadaşlarına fiziksel olarak zarar vermiyorsa görmezden gelmelidir. Çünkü öğretmenin
olumsuz davranışla ilgilenmesi de çocuğun davranışını pekiştirebilir. Bu nedenle olumlu
davranışların pekiştirilmesine odaklanmak, bu davranışların sınıf içerisinde görülme sıklığını
arttıracak ve problem davranışların görülme olasılığını azaltacaktır. Bu nedenle olumlu
davranışların

pekiştirilmesi,

olumsuz

davranışların

görmezden

gelinmesi

problem

davranışların önlenmesinde etkili bir yol olarak görülmelidir. Aynı zamanda olumlu pekiştirme
problem davranışlarla baş etmede de kullanılan bir tekniktir.
Olumlu davranışların pekiştirilmesi için öğretmenler öncelikle çocuklar için etkili olan
pekiştireçleri belirlemelidir. Etkili pekiştireçlerin belirlenmesinde öğretmenler, çocukların
bireysel özelliklerini göz önünde bulundurmalıdır.

Gözlemlerin yanı sıra aile görüşmeleri

aracılığıyla her bir çocuğun hoşlandığı nesne, etkinlik, yiyecek-içecek, sosyal ve sembol
pekiştireçlerini belirlemelidir.
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Burada önemli olan, her çocuk için aynı pekiştireci kullanmaktan kaçınmaktır. Öğretmenler bu
pekiştireçlerin görsellerini kullanarak diğer yaptıkları kural ve rutin tablosu gibi bir pekiştireç
tablosu hazırlayıp bunu sınıftaki tüm çocukların görebileceği bir yere asmalıdır. Çocuklara
kuralları

kazandırırken

öğretmenler,

bu

pekiştireçlerden

ve

pekiştireç

tablosundan

faydalanabilir.
Pekiştireç kullanımı basit gibi görünen ancak kendi içinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıların
olduğu bir süreçtir. Öncelikli olarak öğretmenler, pekiştireci olumlu davranışın hemen ardından
çocuğa sunmalı ve neden pekiştireç aldığını tüm çocuklara açıklamalıdır. Böylece uygun
davranışı sergileyen çocuk pekiştirildiğinde diğer çocuklar da o davranışı sergilemeye yönelik
güdülenebilir. Çocuk uygun davranış sergilediğinde öğretmenler, pekiştireç tablosundan
çocuğa seçenek sunarak pekiştirecini vermeli ve pekiştireç miktarının çok büyük olmamasına
dikkat etmelidir. Çünkü pekiştirecin büyüklüğü çocukta doygunluğa neden olabilir, bu da
çocuğun uygun davranış sergileme sıklığını azaltabilir. Diğer bir dikkat edilmesi gereken durum
da pekiştirecin verilme sıklığıdır. Öğretmenler dönemin başında sınıf kurallarını öğretirken
daha sık pekiştireç kullanımına yer verirken, çocuklar kurallarda akıcılık kazanmaya
başladığında daha az sıklıkta pekiştireç kullanabilir. Öğretmenler çoğunlukla aferin deme, çak
yapma gibi sosyal pekiştireçleri kullanmaktadır. Ancak öğretmenler bu sosyal pekiştireçleri
yoğun olarak kullandıklarında bunlar, çocuklar tarafından pekiştireç olarak algılanmaz,
kendilerine yönelik doğal bir tepki olarak görünür. Bu nedenle öğretmenler sosyal pekiştireçleri
kullanırken dikkatli olmalıdır.
Genel olarak yönergeleri yerine getirmeyen ve etkinlikleri tamamlamayan Fatma için, katıldığı
müzikli etkinlikleri bir fırsat olarak görmek ve o etkinliği tamamladığında “Aferin Fatma, etkinliğe
başından sonuna kadar katıldın” diyerek onun için en etkili olan pekiştireci davranışın hemen
ardından sunmak etkinliği tamamlama davranışını arttırabilir. Umut genel olarak sınıfa
geldiğinde çığlık atan, bağıran bir çocuktur. Umut’un bağırdığı zamanlar görmezden gelinerek,
sessiz olduğu anlar fark edildiğinde hemen “Aferin Umut, sınıfa sessiz bir şekilde geldin”
şeklinde açıklama yapılır. Çocuğa etkili pekiştireci verildiğinde sessiz durma davranışı
arttırılmış olur.
Zeynep ise genellikle saldırgan davranışlar sergileyerek kendini ifade eden bir çocuktur.
Zeynep arkadaşından topu almak istediğinde, bunu sözel ya da işaretlerle belirttiğinde
öğretmen, “Arkadaşından topu ne güzel istedin Zeynep” diyerek topu almasını sağlayarak
çocuğu pekiştirir. Böylece çocuğun isteklerini uygun bir şekilde belirtme davranışı arttırılmış
olur.
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Çocuklarınızın problem davranışları kendileri ve çevresindekiler için tehlike durumu
oluşturmuyorsa, onların bu davranışlarına kızmak ya da çeşitli eleştirilerde bulunmak yerine,
bunları görmezden gelip olumlu ve uygun davranışlarını betimleyerek pekiştirmek birçok
problem davranışın önüne geçebilir.

Sınıfınızdaki problem davranış sergileyen çocukları düşündüğünüzde, görmezden
gelmeyi ve olumlu davranışları pekiştirmeyi ne sıklıkta ve ne düzeyde
kullanıyorsunuz?

S12
Problem Davranışlarla Baş Etmek
Bir okul öncesi öğretmeni olarak sınıfınızda çeşitli düzenlemeler yapıp önlemler aldığınızda
dahi problem davranışlar oluşabilir. Çünkü bu davranışlar geçmişten itibaren pekiştirilmiş ve
çocukta yerleşmiş olabilir. Böyle durumlarda ise okul öncesi öğretmenleri bu davranışları
azaltmaya ve uygun davranışları arttırmaya yönelik çeşitli teknikler kullanmalıdır. Bu teknikleri
uygulamadan önce öğretmenler, problem davranışı tanımlamalı, bu davranışın en fazla hangi
ortam ve zamanlarda çıktığını ve davranışın öncesinde-sonrasında olan olayları belirlemelidir.
Aşağıda problem davranışların arttırılmasına ve azaltılmasına yönelik bazı tekniklere ve
bunlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


Olumlu ve olumsuz pekiştirme



Dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemi



İzlerlik sözleşmesi



Ayrımlı pekiştirme



Sönme



Tepkinin bedeli



Mola

Problem davranışları azaltmak için hangi teknikleri kullanıyorsunuz?
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S13
Olumlu ve Olumsuz Pekiştirme
Problem davranışların önlenmesi bölümünde olumlu pekiştirmenin, uygun davranışın ardından
çocuğun hoşlandığı nesne, etkinlik, yiyecek-içecekler, sosyal ya da sembol pekiştireçlerle
pekiştirilmesi ve bu şekilde uygun davranışların sıklığının arttırılması olduğundan bahsetmiştik.
Olumsuz pekiştirme ise, uygun davranışın ardından çocuğa rahatsızlık veren itici uyaranın
ortamdan kaldırılması ve bu şekilde uygun davranışların görülme sıklığının arttırılmasıdır.
Örneğin sınıfta gürültü oluşması Emir için itici bir uyarandır, çocuk için rahatsızlık vericidir. Bu
gürültüye karşı Emir’in kulaklarını kapatarak bağırması da olumsuz pekiştirmedir. Çünkü bu
şekilde Emir istemediği durumdan kurtulmuş olur. Bu durumda doğal olarak Emir’in bağırma
davranışı pekişmekte ve ileride görülme sıklığı artmaktadır.

S14
Dönüştürülebilir Sembol Pekiştireç Sistemi
Bu teknik okul öncesi eğitim ortamlarında hem olumlu davranışları arttırmada hem de problem
davranışları azaltmada rahatlıkla kullanılabilir. Bu sistemde çocuklar uygun davranışlar
sergiledikçe tek başına anlamı olmayan pekiştireçler kazanır. Daha sonra ise bu pekiştireçlerin
miktarına bağlı olarak kendisi için anlamlı pekiştireçlere dönüştürülür. Kuralların öğretiminde
bu sistemden yararlanılabilir. Dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemini (DSP) kullanan bir
öğretmen öncelikli olarak pekiştireceği davranışları ve sembolü belirlemelidir. Okul öncesi
dönemde

sembol

olarak

genellikle

yıldız

ya

da

gülen

yüz

etiketleri/çıkartmaları

kullanılmaktadır. Bunları belirledikten sonra öğretmen, belirlediği davranışların çocuklar
tarafından gerçekleştirilme zorluğunu da göz önünde bulundurarak davranışların sembol
değerini yani çocuğun o davranışını gerçekleştirdiğinde kaç tane sembol kazanacağını
belirlemelidir. Ardından davranışın görsellerinin ve sembol ederlerinin bulunduğu bir DSP
tablosu hazırlamalıdır. Öğretmenin bir diğer belirlemesi gereken şey ise, çocukların
sembollerini dönüştürecekleri pekiştireçleri belirlemektir. Bunun için de öğretmen bir pekiştireç
tablosu hazırlamalıdır.
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Bu pekiştireç tablosunda kaç tane sembol karşılığında hangi pekiştireçlerin kazanılacağı
görsellerle belirtilmelidir. Öğretmen tüm bu ön hazırlıkları tamamladıktan sonra çocuklara
kurallara uydukça semboller kazanacaklarını, bu sembolleri biriktirerek pekiştireç tablosundan
sembol sayılarının karşılığı olan istedikleri bir pekiştireci alabileceklerini açıklamalı ve
pekiştirme sistemini kullanmaya başlamalıdır. Öğretmenler sistemi uygularken ilk başlarda
uygun davranışları daha sık pekiştirmeli ve çocukların daha fazla sembol kazanmasını
sağlamalıdır. Çocuklar sistemi kullanmayı öğrendiklerinde bu pekiştirme sıklığı azaltılabilir ve
tepkinin bedeli süreci kullanılabilir.

S15
İzlerlik ya da Davranış Sözleşmesi
İzlerlik ya da davranış sözleşmesi, çocuktan beklenilen uygun davranışların ve bu davranışlar
karşılığında çocuğun elde edeceği pekiştireçlerin olduğu yazılı ve görsel bir sözleşmedir.
İzlerlik sözleşmesi, çocuk tarafından bilinen ancak çocuğun gerçekleştirmediği davranışlarda
kullanılabilir.
Örneğin Zeynep arkadaşları ile daha iyi iletişim kurmayı biliyor ancak isteklerini saldırgan
davranışlar sergileyerek belirtiyor. Zeynep ile yapılabilecek bir izlerlik sözleşmesinde Zeynep’in
arkadaşlarıyla oyun oynadığı bir görsel ile arkadaşlarına vurduğu bir görsel kullanılır. Bunların
karşılığında Zeynep’in ne kazanacağı ve kaybedeceğinin de görseli bulunur. Sözleşme
hazırlandıktan sonra öğretmen sözleşmeyi Zeynep’e açıklar, kendisinin imzasını atar ve
çocuktan da kendisine ait bir imza atmasını ister. Böylece sözleşme kabul edilmiş olur.
Çocuğun davranışları takip edilerek sözleşmeye uyup uymadığı gözlemlenir, günün sonunda
çocuk problem davranış sergilememişse nedeni açıklanarak pekiştireci verilir.

S16
Ayrımlı Pekiştirme
Olumlu davranışların pekiştirilmesi bölümünde de bahsedildiği gibi olumsuz davranışların
görmezden gelinip olumlu davranışların pekiştirilmesi sürecine ayrımlı pekiştirme denir.
Problem davranışların azaltılmasında ayrımlı pekiştirme dört farklı şekilde kullanılabilir.
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Bunlar;


Uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (UDAP)



Alternatif davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (ADAP)



Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (DDAP)



Düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi (DODAP)

Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi: Uyuşmayan davranış, aynı anda
yapılamayan iki davranışı ifade etmektedir. Örneğin Emir’in elleriyle kulaklarını kapatıp
bağırmasıyla sessiz bir şekilde boyama yapması aynı anda yapılması fiziksel olarak mümkün
olmayan davranışlar olduğu için bunlar birbirinin uyuşmayan davranışlarıdır. Uyuşmayan
davranışların ayrımlı pekiştirilmesini kullanan öğretmenler, öncelikle çocuğun problem
davranışını tanımlamalı ve bu davranışla uyuşmayan davranışları belirlemelidir. Daha sonra
öğretmenler, çocuğun problem davranışını görmezden gelmeli ve bu davranışla uyuşmayan
davranışları pekiştirmelidir. Emir’in kulaklarını kapatarak bağırmasını görmezden gelip,
sessizce boyama yapmasını pekişmek buna örnek gösterilebilir.
Alternatif Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi: Azaltılmak istenen problem davranış ile aynı
işlevi gören daha uygun bir davranışın öğretilip bunun pekiştirilmesidir. Örneğin öğretmeni
elinden tutturup etkinliği yaptırınca Fatma ağlama davranışı sergilemektedir. Öğretmen ağlama
davranışının yerine alternatif davranış olarak “istemiyorum” sözcüğünü Fatma’ya öğretebilir.
Bunun için öğretmenin, Fatma’nın ağlama davranışını görmezden gelmesi, “istemiyorum”
sözcüğünü kullandığında ise onu pekiştirmesi gerekmektedir. Böylece Fatma’nın ağlama
davranışının azalacak ve istemediği durumları iletişimsel olarak daha uygun bir şekilde
belirtme davranışı artacaktır.

Benzer şekilde, Zeynep’in iletişim kurmakta zorlanması ve

isteklerini çevresindekilere vurarak yaptırtmasına yönelik öğretmen, vurma davranışına sözel
olarak herhangi bir tepki vermeyip fiziksel olarak çocuğun davranışı sergilemesini engeller.
İsteklerini elde etmek için vurma davranışına alternatif olarak “istiyorum” ifadesini kullanması
ya da istediği nesneyi işaret etmesi çocuğa öğretilir ve bu davranışlar pekiştirilirse çocuğun
vurma davranışı azaltılacaktır.
Diğer Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi: Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi
sürecinde ilk olarak öğretmen, problem davranışların görülme sıklığıyla ilgili bir süre
belirlemelidir. Belirlenen sürede problem davranış oluşmadığında öğretmen, bu sürenin
sonunda çocuğun sergilediği herhangi bir uygun davranışı pekiştirir. Örneğin Zeynep’in
yaklaşık olarak yarım saatte bir çevresindeki herhangi bir arkadaşına vurduğunu düşünelim.
Öğretmenin öncelikli olarak bu yarım saati belirlemesi gerekmektedir.
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Daha sonra öğretmen, çocuğa kendisinden beklediği uygun davranışları ve pekiştireci
açıklamalıdır. Süre konusunda alarm ya da zil kullanabilir. Sürenin sonunda Zeynep
arkadaşlarına vurmak yerine blok merkezinde oyun oynuyorsa öğretmen, çocuğun bu
davranışını betimleyerek pekiştirir. Bir sonraki denemede öğretmen 30 dakikalık süreyi 35
dakikaya çeker ve benzer şekilde uygulamasını yapar. Yavaş yavaş bu süreyi uzatarak
Zeynep’in vurma davranışını azaltabilir. Diğer davranışların ayrımlı pekiştirilmesi, özellikle
öğretimi engelleyen ve tehlikeli davranışları değiştirmek gerektiğinde kullanılmaktadır. Ancak
çocuğun çok sayıda problem davranışı varsa, problem davranışı sürdüren pekiştireçler
öğretmen tarafından denetlenemiyorsa ve öğretmenin elindeki pekiştireçler yeterince güçlü
değilse bu ayrımlı pekiştirme türünün kullanılması önerilmez.
Düşük Oranlı Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi: Bir davranışın belirli bir oranda
gösterilmesine bağlı olarak pekiştirecin sunulması olarak tanımlanabilir. Bu nedenle,
azaltılmak istenilen ancak tamamen sona erdirilmemesi gereken davranışlar için kullanılması
uygunluk göstermektedir. Düşük oranlı davranışların ayrımlı pekiştirilmesi için öncelikle
uygulanacak ortamı belirlemek ve uygun olmayan davranışı tanımlamak gerekmektedir. Daha
sonra uygun olmayan davranışın meydana gelme oranı ve olması gereken oran belirlenmelidir.
Bundan sonraki aşama, kabul edilebilir düşük oran seçilerek ilk pekiştirme ölçütü belirlenir ve
uygun orana ulaşılıncaya kadar ölçüt değiştirilerek ayrımlı pekiştirme süreci uygulanmaya
devam edilir.
Örneğin sınıfınızdaki çocuklara bir sayfa çizgi çalışması verdiğinizi, ancak bir çocuğun her
çizdiği çizgi için sandalyesinden kalkıp “Nasıl olmuş öğretmenim” diye sorarak yanınıza
geldiğini düşünelim. Bakıldığında çocuğun etkinliğini öğretmenine göstermesi ve bir tepki
beklemesi problem davranış olarak görülmemektedir ancak bunun sıklığı davranışı, problem
davranışa dönüştürmektedir. Çocuğun bu davranışının sürmesinin nedeni, öğretmenin
kendisiyle ilgilenmesi ve etkinliği hakkında bir şeyler söylemesidir.
Böyle bir durumda öğretmenin ilk pekiştirme ölçütü, çocuğun dönütsüz bir şekilde bir satırı
tamamlaması olarak belirlenebilir. Öğretmen çocuğa, “Buraya kadar tamamladıktan sonra
gelip bana gösterebilirsin, o zaman bakacağım.” diyerek pekiştirme ölçütünü açıklamalıdır.
Çocuk birinci satırı tamamlamadan öğretmenine etkinliğini gösterirse öğretmen, çocuğun bu
davranışını görmezden gelmeli ve çocuğun devam etmesini beklemelidir. Çocuk devam
etmezse sadece satırın sonunu işaret etmeli ancak yine herhangi bir sözel tepkide
bulunmamalıdır. Çocuk bir satırı tamamladığında öğretmene gösterirse öğretmen çocuğu
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pekiştirmelidir. Çocuk bir satırı öğretmeninin yanına gitmeden yapmaya alıştığında, öğretmen
artık yeni bir pekiştirme ölçütü koymalıdır. Yine benzer şekilde öğretmen, çocuğu yeni ölçütten
ve pekiştireçten haberdar etmelidir.
Benzer şekilde, çocuk problem davranış sergilediğinde görmezden gelinmeli, ölçütü
karşıladığında pekiştirilmelidir. Bu şekilde çocuğun davranışının sıklığı azaltılmış olur ancak
davranış tamamen ortadan kaldırılmış olmaz.

Sınıfınızda problem davranış sergileyen öğrencilerinizi düşündüğünüzde,
onlar için hangi ayrımlı pekiştirme türünü ya da türlerini kullanırsınız?

S17
Sönme
Davranışı sürdüren pekiştireçlerin ortadan kaldırılması ve buna bağlı olarak problem
davranışın azalması sönme olarak tanımlanmaktadır. Örneğin Umut’un sümüğünü
çıkarttığında öğretmeninin ona kızması, Umut’un sümüğünü çıkartma davranışını arttırıyorsa,
bu davranışın nedeni büyük olasılıkla öğretmenin ilgisini elde etmektir. Öğretmenin Umut’a
kızmayıp onu görmezden gelmesi durumunda yani davranışı sönmeye bıraktığında, Umut’un
sümüğünü çıkartma davranışının sıklığında büyük bir artış olabilir. Problem davranıştaki bu
artış, sönme patlaması olarak adlandırılmaktadır. Öğretmenin sönme sürecini uygulamaya
başladığında sönme patlaması ile karşılaşması kaçınılmazdır. Bu durumda yapılması geren
şey ise, sönme sürecini kararlılıkla uygulamaktır. Bir diğer örnek olarak, Zeynep’in poposunu
gösterdiğinde arkadaşlarının ona gülmesi, bu davranışı sürdürme nedeninin ilgi elde etme
olduğunu göstermektedir. Bu durumda ilginin ortadan kaldırılması ve sergilenen problem
davranışın

görmezden

gelinmesi,

sönme

sürecinin

başlarında

Zeynep’in

problem

davranışlarını arttırabilir ancak öğretmen bu süreci tutarlı bir şekilde uyguladığında, problem
davranışın oluşumunda önemli azalmalar görülecektir.
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S18
Tepkinin Bedeli
Tepkinin bedeli, çocuğun problem davranış

sergilemesi durumunda sahip olduğu

pekiştireçlerin bir kısmının çocuktan geri alınması ve bu şekilde problem davranışın
oluşumunun azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Tepkinin bedeli genellikle sönme ile
karıştırılır. Sönmede problem davranışı sürdüren pekiştireç geri çekilirken; tepkinin bedelinde
daha önceden kazanılmış pekiştireçlerin geri alınması söz konusudur.
Öğretmenler tepkinin bedelini kullanmadan önce çocuğa, uygun ve uygun olmayan
davranışları ve bu davranışları sergilediğinde ise ne kadar pekiştireç kazanacağını ya da
kaybedeceğini açıklamalıdır. Bu süreçte çocuğun olumlu davranışlarının pekiştirilmesine
devam edilmelidir. Çünkü tepkinin bedelinde pekiştireçlerin geri alınması için çocuğun bir
miktar pekiştirece sahip olması gerekmektedir. Tepkinin bedelini uygulayan bir öğretmen,
çocuğun olumlu davranışlarını daha önceden belirttiği miktarda pekiştireçle pekiştirir.
Çocuğun problem davranış sergilemesi durumunda ise, daha önceden belirttiği miktarda
pekiştireci çocuktan geri alır. Tepkinin bedeli, dönüştürülebilir sembol pekiştireç sistemi ile
birlikte kolaylıkla uygulanabilir.

S19
Mola
Çocuğun problem davranış sergilemesinin ardından pekiştireçlerin bulunduğu ortamdan
uzaklaştırılmasıdır. Mola farklı şekillerde kullanılabilir. Bunlar;


Çocuk problem davranış sergilediğinde etkinlik ortamından uzaklaştırılır ancak yine de
etkinliği izlemesine izin verilebilir.



Çocuk problem davranış sergilediğinde etkinlik ortamından uzaklaştırılır ancak etkinliği
izlemesine izin verilmez.



Çocuk problem davranış sergilediğinde başka bir ortama götürülerek ortamdan
tamamen uzaklaştırılır.
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Mola tekniğinin kullanımında öğretmenin özellikle dikkat etmesi gereken birkaç durum vardır.
Öğretmenler çocuğun gönderildiği ortamın çocuk için pekiştirici özellikte olmamasına dikkat
etmelidir. Ayrıca öğretmenler çocukların etkinlikten kaçmak ya da yalnız kalmak amacıyla
problem davranış sergilemediğinden emin olmalıdır. Böyle bir durumda mola tekniğini
kullanmak uygun değildir.
Öğretmenler sınıflarında problem davranışlara yönelik çeşitli önlemler alsalar da, olumlu
davranışların arttırılması ve problem davranışların azaltılmasına ilişkin çeşitli tekniklere
başvursalar da, bazı çocuklar problem davranışlar sergilemeyi sürdürebilir. Yoğun problem
davranışlar sergilenme durumları için öğretmenler, bir kriz planı hazırlamalı ve bu durumlarda
bu kriz planını işe koşmalıdır. Bu kriz planında çocuğun problem davranışları kendisinin ve
arkadaşlarının güvenliğini tehlikeye sokuyorsa, çocuğun fiziksel etkinliğinin nasıl kısıtlanacağı
belirlenmelidir. Güvenlik boyutu sağlandıktan sonra öğretmen, çocuğu ya da çocukları
sakinleştirme yoluna gitmeli ve çatışmayı çözmeye çalışmalıdır. Çocuğun sakinleşmekte
zorlandığı durumlarda ise öğretmen diğer personellerden yardım almalıdır. Son olarak kriz
planında gerçekleşen olay ve davranışlar ile ilgili aileyi bilgilendirmeye yer vermelidir.
Sonuç olarak okul öncesi öğretmenleri, çocuk ve davranışlarına yönelik farkındalıklarını
geliştirmeli ve iyi birer gözlemci olmalıdır. Öğretmenlerin eğitim ortamlarında rekabetçi
olmayan, olumlu sınıf ikliminin oluşturulması konusunda kendilerini geliştirmeleri oldukça
önemlidir. Bunun için öğretmenler, sınıf ortamlarında olumlu öğretmen-çocuk, çocuk-çocuk
etkileşimlerinin olmasına özen göstermeli ve buna izin verecek şekilde sınıflarını
düzenlemelidir. Ayrıca uygun davranışlara önce kendisi model olmalı, çocuklardan
beklentilerini açık bir şekilde belirtmeli ve sonrasında çocuklardan bu kurallara uymalarını
beklemelidir. Kurallara uyan çocukları çeşitli pekiştireçlerle pekiştirirken, uymayan çocukları
eleştirmemelidir. Bunun yanı sıra, çocuklara yönelik olumsuz etiketler kullanmamalı ve
akranların da kendi aralarında bu etiketleri kullanmalarının önüne geçmelidir. Öğretmenler tüm
çocukları bireysel farklılıklarıyla kabul etmeli ve eğitim ortamlarını tüm çocukların katılımını
destekleyecek şekilde düzenlemelidir. Bu düzenlemelerin yanı sıra çocukları ailelerinden
bağımsız düşünmemeli ve aileleri de çocuklarının gelişimlerini desteklemeleri için
yönlendirmelidir. Zor durumlarla karşılaştıklarında kendilerini yalnız hissedip öğrenilmiş
çaresizlik yaşamak yerine ailelerle, diğer uzmanlarla ya da personelle işbirliği yapma yoluna
gitmelidir. Böylece çocukların nitelikli eğitim almaları sağlanarak potansiyelleri ölçüsünde
gelişimleri desteklenebilir.
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MODÜL 3: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA BİREYSEL FARKLILIKLARA DÖNÜK
TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

S1
Kendinize yönelteceğiniz bir soru ile başlayalım. Engelliler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dilerseniz görüşlerinizi aşağıdaki kutuya not edebilirsiniz.
Her ne kadar toplulukların medeniliğinden veya gelişmişliğinden bahsedilse de toplumlar
arasında bazı konularda benzerlikler görülmektedir. Engelliler ve engellilik bu konuların en
önde gelenlerindendir.
Örneğin, İngiliz toplumunun % 67’si engellilerle konuşurken rahat hissetmemektedirler.
Toplumun

%

36’dan fazlası

engellilerin

diğer

bireyler

kadar

üretken

olmadığını

düşünmektedirler. İngiltere'de engellilerin en az % 24’ü hayatlarının en azından bir döneminde
kendilerini daha aşağı hissettiklerini belirtmişlerdir.
İlginç verilerden bir tanesi de 18-34 yaş aralığındakilerin % 21’i kasıtlı olarak engelli bireylerle
konuşmaktan kaçındıklarını belirtmişlerdir. İngiltere için verilebilen bu rakamların çok rahat
başka ülkeler için de verilebileceği ortadadır.
Ekteki linkte ülkemizden bir gazete haberi göreceksiniz. Çocuklarla ilgili değil ama genel
anlamda engeli olanlara dönük tutumlarımızı yansıtması açısından oldukça çarpıcı bir örnek
olduğu düşünülmektedir.
LİNK: http://www.hurriyet.com.tr/kelebek/saglik/engelli-komsu-istenmiyor-20906837

Sayfa 2
Engelliler ve tutumlar konusu işlenirken sıklıkla insanların engellilere dönük tutumları tespit
edilmeye çalışılmaktadır. Tutumları olumsuzluk ya da olumluluk düzeylerine göre tespit
edilmektedir. Önceki sayfada da görüldüğü gibi engeli olmayanların olanlara karşı sıklıkla
olumsuz tutumları olduğu görülmektedir.
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Peki engelliler kendilerine dönük nasıl bakıyorlar? Bu sorunun kendisi de çok kritiktir. Ayrıca,
“Onlar kendilerine dönük tutumları nasıl algılıyorlar?” sorusuna da yanıt arandığında kafa
karıştırıcı veriler elde edilmektedir. İngiltere'de yapılan bir çalışmada engelli bireylere yakın
zamanda engelli olmalarının sonucu olduğuna inandıkları durum ve tavırlar sorulmuştur. % 35'i
kendilerine konuşulurken patron tavırlarla konuşulduğunu, % 17'si sözel olarak alay edildiğini
ve % 28'i kendileri için farklı bir düzenleme yapılması gerektiği yerlerde bunun reddedildiğini
belirtmişlerdir. En ilgi çekici bulgu ise % 49’un kendileri ile konuşulduğunu ve kendilerinin
engelli olduğuna inanılmadığını belirtmişlerdir.

S3
Toplum içerisinde farklı kesimlerin engellilere dönük tutumları da farklılaşabilmektedir.
Kimlerde engellilere dönük tutumların değişmiş olduğunu görmek isterdiniz diye engelli
bireylere sorulduğunda en düşük yüzdeyi öğretmenler almıştır (% 2).
En yüksek yüzde tüm toplum olarak belirtilmiştir (% 29).
Farklı bir boyut olarak, işverenlerin yanıtı ise % 15 olarak tespit edilmiştir.
Diğer bir çalışmada engelli bireyler elde edilen veriler arasında engelli bireylerin başka
kimselerle bir araya geldiklerinde yaşadıklarını belirttikleri hisleri aşağıdaki gibi listelenmiştir:


Görmezden gelinme,



Fark etmemiş gibi davranma,



Etrafımda garip davranma,



Kendi kararlarımı veremeyecekmişim gibi davranılması,



Sanki ben bir farklılıkmışım (tuhaf anlamında) gibi davranılması,



Durumumdan dolayı benden yana düşük beklentilerinin olması ve



İhtiyaçlarımın anlaşılmaması gibi ifadelerde bulunmuşlardır.

LİNK: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aysegul-domanic-yelce/uluslararasi-engelliler-gunu40666827
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S4
Günümüzde bile toplumun engel konusundaki tutumunun ne kadar olumlu olduğu soru
işaretidir. Fakat asıl soru, “Tutum nedir?” olmalıdır.
Tutum, bir kişi veya nesneye dönük olarak olumlu ya da olumsuz olarak gelişebilen değer biçici
tepki biçimidir. Değer biçici olması çok net olarak karşımıza şunu çıkarmaktadır, olumsuz
tutumlara sahip olduğumuz şeylere değer vermiyoruz demektir. Yani? Engeli olan küçük bir
çocuğa bile değer vermediğimiz anlamına gelebilir bu cümle. Bu tepki biçiminin en büyük
özelliği öğrenilmiş olmasıdır. Tutumları birbirimizden öğreniyoruz. Ayrıca dikkat edilmesi
gereken çok önemli bir husus da tutumların davranışlarımız üzerindeki büyük etkisidir.
Tutumlar kişinin algısını belli biçimlere dönüştürebilir, bilgileri işlemlemesini olumlu ve olumsuz
yönde etkileyebilir. Bu durum sorunlara yol açabilmektedir. Sosyal bir bilinmez olarak tutumlar
sosyal etkilişimden doğar ve sosyal etkileşimle birlikte devam eder.
Tutumları nasıl geliştiririz? Üç biçimde geliştirdiğimiz vurgulanmaktadır:


Tutumlar şartlanma ve model alma ile gelişir ki anaokulları için en öne çıkan durumdur,



Tutumlar kişiliğimizdeki bazı ihtiyaçlara yanıt verir,



Tutumlar kendileri ile ilişkili inançlar ve tutumlardan türer veya davranışların
sonuçlarından anlam çıkarılmasıyla oluşur.

S5
Tutumlar davranışlarla ve onları ilgilendiren bilgilerle çok ilişkilidirler. Onlarla ilişkili bilginin
kalitesi tutumları doğrudan etkiler. Özetle, eğer bilgiler yanlışsa tutumlar da olumsuz olacaktır.
Tutumların bilgi ile bu kadar ilişkili olması onların aynı zamanda değişebilir olduğunun
göstergesidir.

Ayrıca

davranışlar

ile

tutumlar

arasında

çok

karmaşık

ilişkilerden

bahsedilebilmektedir. Yaygın olarak kullanılan Planlı Davranışlar Teorisi davranışı etkileyen
unsurları şöyle ele almaktadır:


Davranışa dönük tutumlar



Öznel normlar



Algılanan davranışsal kontrol
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Bu teorideki önemli husus davranışın başarılı sonuçlanması için eylemin detaylı planlanması
gerektiğidir. Tutumlarla ilgili olarak düşünülmesi gereken diğer unsurların duygular, algılanan
manevi sorumluluk, kişinin kendine dönük algısı olduğu söylenebilir.

S6
Tutumlarla davranışlar arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak ve aralarındaki ilişkinin
sonuçlarını gözlemlemek önemlidir. Bu nedenle tutumları değiştirmek için önerilen aşağıdaki
önerilere odaklanalım.
Maruz Kalma ya da Etkileşimde Bulunma Teorisi
Eğer belli bir şeye yeteri kadar maruz kalınırsa o şey kişi üzerinde değişiklikler oluşturmaya
başlamaktadır, görüşü üzerine dayanan bir teoridir bu teori. Bu teoriyi açıklarken en çok
kullanılan örneklerden bir tanesi kişilerin belli şekilde yargılanan ya da ele alınan insanlarla
birlikte kaldıklarında yaşadıkları değişikliktir.
Kişilerin birbirini tanıması için fırsat oluşması, kalıplaşmış bilgiden farklı şeylerin görülebilmesi,
aktif işbirliği ve olumlu tecrübelerin tutumların değişmesi üzerinde yüksek etkisinden
bahsedilebilmektedir. Öğretmenlerin çok işine yarayabilecek bir görüş olarak öne çıkmaktadır.
Sınıf ortamı hakkında düşünecek olursak yapmamız gereken çocukları bir araya getirmektir.
Neler yapılabilir? Bazı senaryolar geliştirelim.
Sınıfta öğretmenin yerlere saçılmış olan nesneleri toplamak için bir çocuktan yardım istemesi
yerine onun engeli olan akranıyla birlikte bunu yapmasını istemesi bir örnek olabilir. Böyle bir
örnek kısa süreli olarak bir arada olmalarını sağlayabilir.
Rutinlerin içine girebilecek bir örnek vermek gerekirse öğretmenin sınıftan çıkarken çocukları
ikililer şeklinde hazırlaması ve her gün çocukların kayarak birbiri ile eşlenmesi tüm çocukları
düzenli olarak bir araya getirecektir.
Diğer bir örnek oyundan olabilir. Çocukların oynarken tek bir oyuncağı paylaşmak zorunda
bırakılması da diğer bir yöntem olabilir.
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Oyunla devam edilecek olursa sek sek oyununda çocukların oyununda ortopedik engelli bir
öğrencinin hakem ya da sayıcı olması gibi basit bir düzenleme düşünülebilir. Fakat koltuk
değneği kullanan bir çocuğun o sek sek oyununa kendi oynama şekliyle katılması da
sağlanabilir.

S7
Tutumların değiştirilmesinde çeşitli yöntemler kullanılabilir. Önceki sayfalarda bilgiler ve
tutumlar arasında yüksek ilişki olduğunun altı çizilmişti. O zaman bilgilerin değişmesi
gerekmektedir. Bunun için önerilen teorilerde bir tanesi de ikna teorisidir.
İkna Teorisi ana teorilerden birisi olarak öne çıkan teori ikna teorisidir. Öğretmenler sadece
engeli olan çocukların akranlarının tutumlarını değiştirmekle uğraşmayacaklardır. Diğer
çocukların ailelerinin de tutumlarının değiştirilmesi gerekebilmektedir.
Anaokulları diğer okullardan farklı bir özelliğe sahiptir. Ebeveynler çocuklarını bırakmak ve
almak için daha fazla kuruma gelip giderler ve tüm çocuklarla karşılaşırlar. İşte bu durum
öğretmenler tarafından izlenmesi gereken ve avantaja kullanılması gereken bir andır.
Araştırmalar iki tür iknadan bahsetmektedirler.
İkna teorisindeki kritik nokta mesajın gücüdür.Eğer çalışmak durumunda kaldığımız birileri
varsa ve düşünüş biçiminin değişmesi gerektiğine inanıyorsanız öncelikli olarak kişiyi kendi
bilgisini sorgulayacak durumda bırakmak gerekir. Sorular ya da örnekler bunu yapabilmeniz
için

yardımcı

olabilir.

Eğer

öğretmenlerle

ebeveynlerle

konuşabilirlerse

çok

şeyi

değiştirebilirler.

S8
İkna Teorisinde Mesajın Yönetilmesi
İkna yönteminde önemli husus verilen mesajın yönetilmesidir. Dört önemli özellik ikna ve
değişim için etkili görünmektedir:


İletişim değişkenleri; mesaj kimden geliyor? :Öğretmenler mesajın sahibidir. Bu
nedenle ne mesaj verdikleri konusunda son derece bilinçli olmak durumundadırlar.
Çünkü güvenilir kaynak olmak durumundadırlar.
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Mesaj değişkenleri; mesaj nedir? Öğretmenler verdikleri mesajın anlamını oluşturmak
durumundadırlar. Olmayan bir şeyi vermek sağlıklı olmayabilecek bir yoldur. Her ne
veriliyorsa gerçeğe uygun olması gerekmektedir. Durumu doğrudan yansıtan mesaj en
sağlıklı mesaj olacaktır.



Kanal değişkenleri; mesaj hangi kanaldan verilmektedir? İletişimde doğrudan ulaşımı
sağlayan kanal her zaman en uygun kanaldır.



Dinleyici/kitle değişkenleri; mesaj kime verilmektedir? Öğretmenler mesajı verirken
karşılarındaki kişilerin kim olduğunu kavramaları gerekecektir. Kişilerin sosyo-kültürel
özellikleri mesajınızı etkileyebilecek unsurlardır. Kişilerin cinsiyeti, ekonomik düzeyi,
eğitim düzeylerinin hepsi bir değişkendir.

S9
İkna teorisini bitirmeden önce dikkat edilmesi, hatırlanması gereken unsurlara bir göz atalım.
Tüm bunlar dikkate alınması gereken hususlardır. İkna edici mesaj vericilerin ortak özellikleri
kabaca şu şekilde belirtilmektedir;


Saygın,



Uzman,



Güvenilir ve



Önyargı sergilemeyen kişiler en fazla ikna gücü olan kişiler olarak gösterilmektedir.

Mesaj konusunda da dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. En önemli noktalardan birisi
mesajın çerçevesinin çok iyi çizilmesidir. Olumlu mesajların kabul ve destek görme ihtimalinin
daha yüksek olduğu bilinmektedir. Ama olumsuz mesajlarında etkili olabildiği bilinmektedir.
Örneğin engeli olan çocuğun sınıfa dahil edilmemesinin hem çocuk hem de toplum için olası
uzun dönemli olumsuz etkileri hakkında konuşulabilir.
Mesajların hatırlanabilir olması kişilerin mesajlara dönük değişiklikler gerçekleştirmesi
üzerinde etkili sonuçları olduğu bilinmektedir. Mesaj anlaşılabilir olmalı, ne zaman nasıl ne
yapılması gerektiği konusunda basit ve temiz bilgi veriyor olması uygun olmaktadır. Eğer bir
topluluk söz konusu ise kişisel ve topluluk amaçlarının örtüşüklüğü de mesajda
içerilebilmektedir.
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Mesajın kanalı nasıl sunulduğuyla da ilgilidir. Canlı, somut ve kişiselleştirilmiş mesajlar uygun
olmaktadır. Mesaj kişilerarası iletişim ya da medya yoluyla sunulabilmektedir. Yüz yüze
etkileşimin kişiler üzerinde tutum değişikliği bakımından çok etkili olabildiği bilinmektedir.
Hedef grupla ilgili olarak da hedef grubun mevcut inanışları, ihtiyaçları ve beklentilerinin
bilinmesi ve dikkate alınması etkili olmaktadır.

S10
Engelliliğe Dönük Tutumların Değişmesini Etkileyen Hususlar
Engel ve engelliliğe dönük tutumları etkileyen hususlar nelerdir sorusuna doğrudan yanıt
oluşturmak çok mümkün olmamıştır. Tutumları etkileyen uzun bir liste olduğu düşünülebilir.
Örneğin; engellilere dönük olumlu tutumları etkileyen birinci dereceden etmen kişiler arası
etkileşimdir. Bu nedenle olumlu değişimler için elden geldiğince kişilerarası etkileşimi
destekleyecek ortamlar oluşturulması önemlidir. Günlük, basit eylemlerde bir araya gelmekten
özel etkinliklere kadar birçok sosyal ortamda bireylerin bir araya gelmeleri karşılıklı etkileşimin
körüklenmesi için kullanılabilmelidir. Anaokullarında çocukların ve velilerin bir araya gelmesini
sağlayan piknik, toplantı veya sergi benzeri etkinlikler örneklerden olabilir.
Bu etkinliklerde bireylerin ortak amaca dönük olarak hareket etmelerini sağlamak en önemli
konudur. Eğer bir sergi açılacaksa velilerin ve çocukların bu sergini parçası olması
sağlanmalıdır. Piknik ise etkinlik, herkes bir şeylerle bu pikniğe katılabilmelidir.
Aktif ve eşit etkileşim için ortak amaç çok önemlidir. Ebeveynlerin bir araya gelmesini sağlamak
için bir ortak amaç oluşturulmalıdır. Çocukların sınıfı için yapılacak harcamalar için haftanın bir
günü satış standı açılması ve velilerin buna katılımda bulunması gibi. Bu ve benzeri fırsatlar
karşılıklı etkileşimin etkisini arttırmanın temeli olan kişilerin birlikte vakit geçirmesi için
faydalıdır. Kişilerin gün içindeki birliktelikleri ve zamana yayılmış şekilde bir amacı
gerçekleştirmek üzere bir arada olmaları kişiler arası ilişkinin gelişmesi, engellilere dönük
tutumların olumlu yönde gelişmesini destekleyen unsurlardandır.
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S11
Tutumları olumlu yönde değiştirmek için öğretmenler şu ilkelere dikkat etmelidirler.


Okula başlamada (arzu edilen davranış) avantajlar ve dezavantajlar konusunda kişinin
mevcut bilgi düzeyi



Kişiye ait elde sağlam bilgiler olması,



Arzu edilen davranış üzerinde kişinin ne düzeyde kontrolünün olduğudur.

Tutumları Değiştirmede Etkili Mekanizmalar: Çalışmalardan elde edilen bilgiler bir araya
toplandığında şu hususların altı çizilmektedir:


Ortak bir amaca dönük olma: Öğretmenler oluşturacakları ortamlarda orada çalışanlar
için ortak amaçlar oluşturmanın yolunu bulduklarında daha başarılı olabileceklerdir. Bu
nedenle bir takımın ya da bir grubun parçası oldukları fikrini geliştirecek etkinlikler
faydalı olabilecektir.



Eşit seviyelere sahip olma: Engeli olan çocuklara dönük olarak pozitif ayrımcılık
anlamına gelebilecek uygulamalar görülebilmektedir. Bu tür uygulamalar diğerlerinin
dikkatini çekebilir hatta bazen engeli olan çocuğa dönük olarak olumsuz tutumları
besleyen bir husus haline bile gelebilir. Bu nedenle engeli olan çocukların özellikleri de
dikkate alınarak onlara dönük ayrımcılıkların azaltılması ya da diğerleri için oluşan
zorlukları onlarla birlikte paylaşan kişiler olabileceklerinin de hissettirilmesi uygun
olabilecektir.



Birbirlerini tanımaları için fırsat elde etme: Engeli olan çocukların diğer çocuklar
arasında birbirlerini daha fazla tanıyabilmeleri için bir araya gelebilecekleri ortamlar
oluşturulabilir.



Kalıplaşmış bilgiyi bozan bilgiyle karşılaşma: Engel hakkında bilgiler sunmak
diğerlerinin tutumları üzerinde olumlu etkiler oluşturabilir.



Etkin işbirliği: Öğretmenler okuldaki diğer kişilerle etkileşimde kalarak işbirliği ortamı
oluşturmalıdırlar. İşbirliği onların ortamda olmadıkları anlarda da birilerinin devreye
girerek engeli olan çocuk için daha fazla etkileşim ortamı oluşmasına yardımcı
olabilirler.



Olumlu tecrübeler: Engeli olan çocuklarla tecrübesi olmayan bireylerin olumlu
tecrübelerle yaşamaları hem bu yapılanan tecrübeyi daha genellemeleri hem de daha
başka etkileşim ortamlarının oluşması için yardımcı olabilir.
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MODÜL 4: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA ÖĞRENMENİN DESTEKLENMESİ
(MONOGRAFİLER DAHİL)

S1 - Monografi


Emir, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış beş yaşında bir çocuktur. Evin tek
çocuğudur. Anne ve baba kamu personelidir. Sabahları annesi tarafından anaokuluna
bırakılmakta akşam ise yine annesi tarafından alınmaktadır. Beş yaşından önce
herhangi bir eğitim almamıştır. Ailesi yaşıtlarına oranla bir takım farklılıkları fark
ettiklerinde doktora götürmüşler doktor ise onları rehberlik araştırma merkezine
yönlendirmiş ve Emir bu sürecin sonunda otizm spektrum bozukluğu tanısı almıştır.
Emir, yüksek sese karşı çok duyarlıdır, serbest oyun zamanında sınıfta ses seviyesi
biraz yükselmeye başladığında Emir elleri ile kulaklarını kapatarak bağırmaya
başlamaktadır. Öğretmen bir kaç kez bilgisayarda müzik programında ekrandaki dönen
görsellere bakarak kendisinin de sallandığını fark etmiş, sonraki günler de o programı
ekrandan görünmesini engellemiştir.

Öğretmen etkinlik saatlerinde Emir'in yanına

oturarak kısa ve basit yönergeler söylemektedir. İlk başlarda masaya oturmayı bile
istemezken ilerleyen zamanda kalem tutmaya ve karalamalar yapmaya başlamıştır.
Kâğıda bakmadan gelişi güzel karalamalar yapmakta ve zamanla verilen şekillere
benzer basit boyama çalışmaları yapmaya başlamıştır. Öğretmen ilerleyen zamanlarda
Emir'in daha olumlu davranışlar sergileyeceğini umut etmektedir.


Fatma 6 yaşında anneannesi, annesi ve babası ile yaşayan evin ikinci çocuğudur.
Kendisinden 3 yaş büyük bir ağabeyi vardır. Anne ve babası özel sektörde
çalışmaktadır ve iş nedeni ile sık sık şehir dışı ve yurt dışı seyahatlere gitmektedirler.
Fatma, gündüzleri anaokuluna anneannesi tarafından bırakılmakta akşamları ise yine
anneannesi tarafından alınmaktadır. Akşamları zamanının büyük bir kısmını ağabey ve
anneannesiyle geçirmektedir. Fatma, göz teması kurmayan, oturarak yapılan
etkinliklere katılmak istemeyen ancak hareketli ve ayakta yapılan etkinliklerde aktif
olarak katılan bir çocuktur. Masa etkinliklerinde öğretmen Fatma'nın elinden tutarak
masa etkinliklerini yaptırmaktadır. Fakat Fatma böyle durumlarda ağlama krizlerine
girmekte ve birkaç gün bu durum tekrarlanınca sınıfa girmek istememektedir. Fatma
iki üç kelimelik cümleler kurabilse bile ifade edici dilini kullanmamaktadır. Örneğin su
içmek istediğinde eliyle şişesini gösteriyor, öğretmen su dersen su şişeni vereceğim
diyerek yanıt veriyordur. Zamanla Fatma göz teması kurup karşısındakini dinlemeyi

70

geliştirmiştir artık ama yönergeleri hala yerine getirmiyordur, müzik ile dans etmeyi çok
sevdiğini fark eden öğretmeni kendisine vermek istediği yönergeleri müzik açıp dans
ederlerken söylediğinde Fatma kendisinden isteneni müzik eşliğinde yapmakta, eğer
müzik eşliğinde yönergeyi duymazsa öfke nöbetine girmektedir.

S2 - Monografi


Umut, annesi ve bakıcısıyla birlikte yaşayan 5 yaşında bir çocuktur. Anne ve babası
boşanmış olduğu için Umut, annesi ve bakıcısı ile birlikte yaşamaktadır. Annesi,
kamuda çalışmaktadır. Umut'u öğretmenleri fark ettirmelerine rağmen annesi doktora
götürmemiş ve bu duruma da şiddetle karşı çıkmıştır. Sınıfa geldiği zaman sadece
çığlık atan kimseyle göz teması kurmayan ve her şeye bağırarak, annesine vurarak
sürekli onu yanında isteyen iletişime kapalı bir çocuktur. Karşısındakini kızdırmak için
de burnundaki sümüğü sümkürerek dışarı çıkartmaktadır. Bu öğretmeni çok rahatsız
etse de her seferinde öğretmen peçete ile burnunu silip peçete kullanması gerektiğini,
çığlık atarak değil de öğretmeni ile konuşarak iletişim kurması gerektiğini
söylemektedir. İletişim konusunda tamamen kapalıdır. Masa etkinliklerinde de sadece
kâğıdı karalamaktadır. Öğretmen, Umut'a kâğıt üzerinde kare ya da üçgen gibi basit bir
şekil vererek benzer şekiller yapması gerektiğini söylemektedir. Umut renk, şekil gibi
kavramları da ayırt edememektedir. Öğretmeni kırmızı boyayı vermesini istediğinde her
seferinde farklı bir rengi vermektedir, keza diğer renklerde de aynı şekilde istenilen
renkten farklı rengi gelişigüzel vermektedir. Şekil geçirmeli materyallerde üçgenin
yerine kareyi takmaya çalışmakta takamayınca ise materyali fırlatmaktadır. Geçen 2,5
ayın sonunda Umut bir gelişme sergilememektedir ve bu durum öğretmeni oldukça
üzmektedir.



Zeynep, anne ve babası ile yaşayan üç çocuklu bir ailenin en küçük 5 yaşındaki
çocuğudur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almıştır. Zeynep arkadaşları ile
iletişim kurmakta zorlanan, arkadaşlarına kızan, saldırgan davranışlar sergileyerek
kendi istediklerini yaptırmaya çalışan bir çocuktur. Eğer bir etkinlikten keyif alıyor ise
etkinliklerde arkadaşları ile kısmen daha rahat iletişim kurabilmektedir. Ancak ne olursa
olsun

etkinliklerini

yarım

bırakarak

tamamlamak

istememektedir.

Tuvalette

arkadaşlarına poposunu göstererek bunu bir oyun haline getirmiştir. Anne ve babası
evde de bunu sürekli kardeşlerine yaptığını kardeşlerinin ise bu durumla çok
eğlendiklerini söylemişlerdir. Zeynep özbakım becerilerinde de yaşıtlarına göre son
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derece düşük performans sergilemektedir. Örneğin, diş fırçalama becerisinde dahi
uygun beceri basamaklarını sergileyememektedir. Zeynep kimseden yönerge almadığı
sürece kısmen kontrol edilebilen bir çocuktur ancak yönerge verildiğinde saldırgan
davranışlar sergilemektedir. Öğretmeni bu durum karşısında oldukça üzülmektedir.

S3
GİRİŞ
Modülün Amacı
Okul öncesi eğitim “tüm” çocuklar için tartışmasız büyük bir öneme sahiptir. Özel gereksinimli
çocuklar çeşitli gelişim alanlarında sahip oldukları farklılıklar nedeniyle akranlarından ayrılan
çocuklardır. Bu durum onlar için okul öncesi eğitimin önemini çok daha belirgin hale
getirmektedir. Tüm çocukların sınıf etkinliklerine en üst seviyede katılımlarını sağlamak ve
öğrenme sürecinde çocukların aktif birer paydaş olmalarını sağlamak okul öncesi eğitim
başarısının en büyük göstergelerdendir. Normal gelişim gösteren çocukların sınıfın bir paydaşı
haline gelmeleri daha rahat gerçekleşirken özel gereksinimli çocuklar için durum farklı
işlemektedir.
Öğretmenler özel gereksinimli çocuklara bu süreçte bir takım ek destekler sunmalı, öğrenme
süreçlerine yönelik uyarlamalara yer vermelidirler.
Bu modülün amacı, okul öncesi öğretmenlerine sınıflarında özel gereksinimli çocuklarla
çalışırken çocukların öğrenmelerinin desteklenmesine yönelik kullanabilecekleri bilgi ve
becerileri kazandırmaktır. Öğretmenler modülü tamamladıklarında özel gereksinimli çocuklarla
çalışırken ortamda, materyallerde, etkinliklerde ve çocuğa dönük tepkilerinde yapacakları
düzenlemelere yönelik bilgiler ve beceriler kazanmış olacaklardır.
Emir, Fatma, Umut ve Zeynep ile kısaca tanıştınız. Tüm öğretmenlerin çocuklarla çalışmadan
önce hatırlaması gereken tek şey çocukların hepsinin önce çocuk olduğudur. Bu çocuklarla
çalışırken öğretmenler bazı soruları kendi kendilerine daha net biçimde sormak durumunda
kalırlar. Bu sorulara örnek vermek gerekirse aşağıdakiler verilebilir:
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Emir’in sese karşı bu kadar duyarlı olmasına nasıl bir çözüm uygulayabilirim?



Fatma'nın masa etkinliklerinde bağımsızlaşması için ne gibi düzenlemelere yer
vermeliyim?



Umut'a renk, şekil gibi kavramları kazandırmak için ne yapabilirim?



Zeynep'in özbakım becerilerinde bağımsız hale gelebilmesi için ne gibi düzenlemelere
yer vermeliyim?



Emir, Zeynep, Fatma ve Umut'un dil becerilerini nasıl geliştirebilirim?

Etkili öğrenme modülünü tamamladıktan sonra öğretmenler benzeri sorularına yanıt
oluşturmada daha hazırlıklı olacaklardır.

S4
Okul öncesi öğretmenleri sınıflarında özel gereksinimli çocuklarla çalışırken çocukların
öğrenme sürecini desteklemek için neler yapabilirler?
Bu soruya yanıt verebilmek için öğretmenlerin farklı değişkenler üzerinde düşünmelerinde
fayda vardır. Aşağıdaki başlıklar öğretmenlerin düşünmelerine yardımcı olacak en önemli
noktalardır. Öğretmenler Emir ve ya diğer çocuklarla karşı karşıya kaldıklarında bu maddelere
göre hazırlık ve düzenlemelerden hangilerini yaptıklarını kendileri denetleyerek gereken yanıta
daha fazla yaklaşabilirler.


Kazanımların gözden geçirilmesi



Çevrenin düzenlenmesi



Materyallerin uyarlanması



Etkinliklerin uyarlanması



Davranış ve sınıf yönetiminde yapılacak uyarlamalar



Öğrenmenin desteklenmesi



Akran desteğinin sağlanması



Öğrenmenin değerlendirilmesi
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Düşünme Sorusu (alt kutulu): Bir öğretmen herhangi bir konuda desteğe ihtiyaç duyan
çocuğu için neler yapabilir? Bana kalırsa… (aşağıda özetleyebilirsiniz)

S5
Kazanımların Gözden Geçirilmesi

Öğretmenler, Emir ya da diğer çocuklarla beraber çalışmaya başlarken ilk yapmaları gereken
çocuklar için belirlenmiş kazanım ve göstergelerin neler olduğunu bir kez daha gözden
geçirmeleridir. Bu çocuk için ne yapılabilir? Özel gereksinimli çocuklar rehberlik ve araştırma
merkezlerinde (RAM) değerlendirildikten sonra yerleştirme kararı ile bir okul öncesi kurumuna
kaydolurlar. Bu kaydın ardından okulda çocuk için bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP)
hazırlanmak durumundadır. Hazırlanan bu plan çocuğa ait ilk amaçların olduğu dökümandır.

Öğretmenler öncelikle çocukların BEP’ini gözden geçirmeli ve çocuk için hedeflenen
kazanımların çocuğun düzeyine uygunluğuna karar vermelidirler. BEP özel gereksinimli
çocuklar için çocuğa kazandırılacak davranışların neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl
ve kimler tarafından, hangi yöntemler kullanılarak kazandırılacağını içeren çocuğun ailesi ile
uzmanların hazırladıkları yazılı bir dokümandır. Bilindiği üzere BEP hazırlanması yasal bir
zorunluluktur. Her ne kadar BEP' te yer alan kazanımlar uzmanlar tarafından hazırlanmış olsa
bile BEP’lerde eksiklikler olabilmektedir ya da çocuk için hedeflenen davranışlar çocuğun
düzeyine uygun olmayabilmektedir. Bazı durumlarda ise çocuk tanı almış olsa bile BEP' in
hazırlanması yerleştiği kurumlardaki öğretmenler tarafından hazırlanması gerekmektedir.
Böyle durumlarda öğretmenlerin sınıfında bulunan kaynaştırma çocukları için BEP
hazırlamaları gerekmektedir. Bir BEP'te olması gerekenler başlıklar olarak,








Çocuğun gelişim alanlarında mevcut düzeyi
Uzun dönemli kazanımlar
Kısa dönemli kazanımlar
Öğretim yöntem ve teknikleri
Kazanımlar için ayrılan zaman
Değerlendirme yöntemleri ve ölçütleri içermektedir.
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Tüm bu durumların dışında akranlarından önemli derecede farklılıkları olan ancak henüz bir
tanı almamış çocuklar da sınıflarda mevcuttur. Bu çocuklar için akademik, sosyal ya da
gelişimsel olarak riskte olan çocuklar da denilmektedir. Bu çocuklar için ise öğretmenler, Milli
Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Programı’nda yer alan kazanımlara bakarak
çocuklar için bir gereksinim listesi oluşturmaları uygun olacaktır. RAM’a yönlendirme
öncesinde mevzuat çocuk için gerekli planlamaların ve düzenlemelerin yapılmasını, ondan
sonra hala sorun devam ediyorsa yönlendirme için gerekli başvuruların yapılması gerekliliği
belirtilir. Programda yer alan kazanımlar çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak
birbirini izleyecek şekilde basamaklandırılması nedeniyle öğretmenlerin işini bir hayli
kolaylaştırabilecektir.
Öğretmenlerin yanıtlaması gereken sorulara örnekler:




Emir ve Zeynep bu iki çocuk için BEP planları hazır ise BEP'te yer alan kazanımlar
çocukların gelişim düzeylerine uygun mudur?
Emir ve Zeynep için okulda BEP hazırlamak gerekliyse hangi kazanımlara öncelik
verilmelidir?
Umut ve Fatma henüz tanı almamış ancak akranlarından anlamlı derecede farklılıklar
gösteren çocuklar ise bu çocuklar için değerlendirme nasıl yapılacak ve takip
edilecektir?

Bu soruların, Gelişimin Değerlendirilmesi ve Takibi, Modül 5' de ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

S6
Çevrenin Düzenlenmesi:
Küçük çocuklar için oyunlar ve çevrelerindeki olan bitene dâhil olmanın ne kadar önemli olduğu
tartışılmaz bir gerçektir. Bazen çocukların bir şekilde sınıftaki oyun ya da etkinliğin çok basit
şekilde parçası olamadığını gözlemleriz. Böyle durumlarda öğretmenin çocuğun etkinliklerine
en üst düzeyde katıldığından emin olması gerekmektedir. Bunu sağlamak için fiziksel ve sosyal
çevrenin düzenlenmesinin getireceği avantajlar mutlaka değerlendirilmelidir.

Sınıfın büyüklüğü, ısısı, ışık miktarı, oturma düzeni, materyallerin yerleştirme şekli gibi
değişkenler çevrenin fiziki düzenlenmesinin boyutudur. Sınıfta masa, sıra, pano, kitaplık gibi,
tüm mobilyaların güvenli ve kolay ulaşılabilir şekilde düzenlemeyi planlamalı ve ışık düzenini
ayarlamayı düşünebilirsiniz. Çocuğun pencereye sırtı dönük olacak şekilde, etkinliğin türüne
ve içeriğine göre masa ya da mindere oturtmayı planlayabilirsiniz. Böylece çocuğun dışarı
görmesini engelleyerek ortamı dikkat dağıtıcı uyaranlardan arındırmış olacaksınız. Sınıf içinde
yer alan bilgisayarlar, kayıt cihazları, yansıtma araçları gibi öğretimsel araçları etkili şekilde
kullanmanızı sağlayacak ve öğrencilerinizin erişebilirliğini arttıracak şekilde sınıf ortamına
yerleştirmelisiniz.
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Seslere duyarlı olan Emir için masasının süngerle kaplanması, sürekli aktif olan ve yerinden
kalkan Fatma için etkinlik köşesinden kalkamayacağı şekilde bir yerde oturtulması, burnunu
sümküren Umut için peçetenin ulaşabileceği bir yerde olması, içinde bulunduğu etkinlik keyif
verici ise sürdüren Zeynep için öğrenme merkezlerinin daha dikkat çekici hale getirilmesi
çevrenin fiziksel boyutuna dönük çözüm örnekleri olarak değerlendirilebilir.
Fiziksel ortamlar sosyal etkileşimi artırmak için de kullanılabilir. Çocukların sanat merkezi, kitap
merkezi gibi öğrenme merkezlerinde akranlarıyla birlikte olmasını sağlamak amacıyla yapılan
düzenlemeler ise çevrenin sosyal boyutunun düzenlemesidir. Gün planlamasında etkinlikleri
bu tür ortamlara taşıyacak planlamalar yapılması değerlendirilebilir. Böylece hem akranlar
arası olumlu tutum gelişecek hem de gözleyerek öğrenme en üst seviyede
gerçekleşebilecektir. Öğretim sırasında oturma düzenini, çocukların bağımsız çalışma ve
uygun sosyal etkileşim kurma becerilerini geliştirmek için düzenleyebilirsiniz. Çevrenin sosyal
boyutunun düzenine karar verirken dikkat edilmesi gerekli olan husus davranış problemi
çıkaracak çocukların yan yana oturtulmamasıdır.
Umut burnunu sümkürdüğünde en düşük seviyede tepki veren bir çocuğun yanına oturtulması,
sürekli hareket halinde olan Zeynep ve Fatma için her gün farklı bir arkadaşının yanına
oturmasını sağlamak, dokunulduğunda aşırı tepki veren Fatma için el ele tutuşarak oynanacak
oyun etkinlikleri planlamak çevrenin sosyal boyutuna dönük yapılacak düzenlemelerdir.
Etkinlik: Eğer sınıfınızda Emir’e benzer özellikler gösteren bir öğrenci olsaydı, siz çevre
düzenlemesi olarak kendi sınıfınızda nasıl düzenlemeler yapardınız?

Örnekte resmi paylaşılan sınıfta………

76

Örnekte………………………………………

Sayfa 7
Materyalin Uyarlanması
Çocukların etkinliklere katılımlarını arttırmak için materyallerde uyarlamalar yapılması
önemlidir. Yetersizlikler her çocuğun her materyalden aynı şekilde faydalanmasını
engelleyebilir. Ortopedik sorunlar, görme sorunları, işitme sorunları ya da bilişsel sorunlar bir
materyalin kullanımını tamamen imkânsız hale getirebilir. Ama bu durumda bile çocuğun
katılımını artıracak tedbirler alınabilir. Materyaller çocuğun yaşına, gelişim düzeyine, ilgilerine
göre düzenlenmelidir.
Örneğin, özellikle bilişsel becerilerde akranlarından farklı olan çocuklar yaşantılarında olan
şeylere daha ilgi gösterirler. Bu nedenle özellikle zihin engelli, öğrenme güçlüğü ve otizm
spektrum bozukluğu olan çocuklar için boyama çalışmalarında çocukların yaşantısında
olmayan nesneler yerine örneğin zürafa resmi gibi yaşantılarında olan kedi resmi
kullanılmalıdır. Kesme çalışmalarında kullanılacak olan makasın sevimli olmasının yerine
işlevsel olması daha önemli olacaktır.
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Mevsimlerle ilgili bir etkinlik çalışmasında sadece resimler değil üç boyutlu olan maketlerden
de yararlanılabilir hatta video gösterimi bile değerlendirilebilir. Materyaller sadece çocukların
bir duyusuna değil tüm duyularına hitap etmelidir. Düğme ilikleme becerisi için kullanılacak
olan hırka ya da gömlek çocuğun o an üzerinde olan giysisi değil büyük düğmeli kıyafetler
üzerinden çalışılmalıdır. Kitap okuma etkinliği sırasında sadece dinleme değil aynı zamanda
çocukların anlatılan hikâyeye uygun görsellerle desteklenmesi onların öğrenme sürecini
destekleyebilecektir.
Umut, Zeynep ve Fatma için boyama çalışmaları sırasında karmaşık bir şekil yerine ilk önce
basit bir şekli boyamaları, rastgele boyama çalışması sırasında ortadan ikiye bantla ayrılmış
ya da tahta kalemi ile ikiye ayrılmış bir kâğıdı sınırı taşmayacak şekilde boyama, sonrasında
bir kareyi boyama, daha sonra bir elmayı boyama ve en sonunda bir ağaç resmini boyama
materyallerde uyarlamalara örnek olarak verilebilir.
Etkinlik: Sınıfınızda ……. ‘nın sergilediği davranışlara benzer öğrenciniz olsaydı sınıfınızdaki
materyaller üzerinde nasıl düzenlemeler yapmayı düşünürdünüz?

S8
Etkinliklerin Uyarlanması
Etkinlikleri uyarlama ile kastedilen karmaşık bir beceriyi onu oluşturan alt basamaklara ayırma
işidir. Bu makasla kesme gibi motor bir beceri olabileceği gibi vücudumuzun bölümleri gibi bir
konu ya da renk öğretimi gibi bir kavram için de geçerlidir. Motor becerileri çocuklara
kazandırırken bu beceriyi oluşturan alt basamaklar sıralanmalıdır.
Örneğin makasla kesme becerisi için makası eline alma, kâğıdı tutma, makası kâğıda
yerleştirme ve kâğıdı kesme şeklinde sıralanmalı ve her bir basamak tek tek öğretilmelidir.
Vücudumuzun bölümleri gibi bir konu kazanım ise baş, gövde, kollar ve bacaklar şeklinde konu
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daha alt basamaklara ayrılmalı ve her bir başlık sırası ile kazandırılmalıdır ayrıca bir başlıktan
diğerine geçerken kümülatif tekrarlara yer verilmelidir.
Umut, Zeynep ve Fatma için masa etkinliklerinden kesme ve boyama çalışmaları sırasında bu
beceriler alt becerilere ayrılmalı ve her bir beceri basamağı açık ve net bir şekilde öğretilmelidir.

S9
Davranış ve Sınıf Yönetiminde Yapılacak Uyarlamalar
Etkili bir öğrenme sürecinin gerçekleşmesi için ön koşul olumlu sınıf ikliminin oluşturulması ve
davranış kontrolüdür. Modül 2’de bu konu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Sayfa 10
Öğrenmenin desteklenmesi
Çocukların öğrenmesini desteklemek için öğretmenler etkinlikler sırasında ipuçlarına ve
yönergelere yer vermeli, gelişimin farklı alanlarına göre öğrenmeyi desteklemelidirler.
İpucu çocuğa neyin nasıl yapılacağının söylenmesi, gösterilmesi ve yaptırılmasıdır. Öğretim
ortamlarında sıklıkla kullanılan ipuçları sözel ipucu, model olma ve fiziksel yardımdır. Jestler
ve mimikler ise sözel olmayan ipuçlarıdır. Öğretim sırasında ipuçları “çoktan-aza” ve “azdançoğa” biçiminde çocuk gereksinimine göre sunulmalıdır. “Çoktan-aza” doğru sıralamada
çocuğun hata yapmasını engelleyecek şekilde en çok ipucu ile öğretime başlanır. Çocuk,
beceride bağımsızlaştıkça ipuçları geri çekilir. “Azdan-çoğa” doğru sıralamada ise çocuk tepki
vermiyor ya da yanlış tepki veriyorsa ipuçları bir düzey arttırılarak sunulur. Ancak her iki
durumda da kural çocuk bağımsızlık kazandıkça ipuçları yavaş yavaş geri çekilmeli ve en kısa
sürede çocuğun istenilen beceriyi bağımsız yapması amaç olmalıdır.
Sözel ipucu, çocuk doğru tepki vermesi için öğretmenin, çocuktan yapmasını istediği
davranışı sözel olarak ifade etmesidir. Sözel ipucu, çocuğa ne yapması gerektiğini söyleyen
beceri yönergeleri olmayıp, nasıl yapacağını söyleyen sözlü ifadelerdir.
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Örneğin, “dişini fırçala” bir beceri yönergesidir, sözel ipucu değildir. “Macunu fırçaya bir miktar
sık” ise bir sözel ipucudur. Öğretimde sözel ipuçları “çoktan-aza” doğru kullanılırken önce
beceri basamağındaki davranışın tamamı sözel olarak ifade edilir. Daha sonra, beceri
basamağındaki davranışla ilgili nesne ve eylem ifade edilir ve daha sonra da sadece eylem
ifadesi ya da fısıltıyla eylem ifadesi kullanılır. Örneğin, “ Macunu fırçaya bir miktar sık”,
“Macunu sık”, “sık” ve belki gerektiğinde fısıltıyla “sık”, ifadeleri kullanılarak sözel ipuçları
basamak basamak geri çekilmelidir. Öğretimde sözel ipuçları, “azdan-çoğa” doğru sıralanırken
ise önce eylem ifade eden sözcükten başlayarak, çocuk gereksinimine göre cümlenin
tamamına kadar arttırılmalıdır. Örneğin, Zeynep için özbakım becerilerinden diş fırçalama
becerisi için "macunu fırçaya bir miktar sık" sözel ipucu için beceri basamakları bu şekilde
çekilmelidir.
1. Resim : Macunu fırçaya sık (Öğretmen çocuk çalışırken öğretmenin çocuğa söylemesi)
2. Resim çekilerek :Macunu sık
3. Resim çekilerek : Sık
Model olma; bir kişinin yaptığı hareketi gözleyerek ve taklit ederek yapma ve öğrenmedir. Bu
ipucunun kullanılabilmesi için çocuğun taklit etme becerisine sahip olması gerekmektedir.
Model olma ipucu sözel ipucu ile birlikte kullanılır. Öğretim süreci içinde model olunan hareket
geri çekilerek, çocuğun beceri basamağını sadece sözel ipucuyla yapması sağlanır. Model
olurken çocuğun yanında hafifçe ona dönerek durulmalıdır. Model olma ipucu, “çoktan-aza”
doğru örnekte olduğu gibi sıralanır. Örneğin, Zeynep için özbakım becerilerinden diş fırçalama
becerisi için "macunu fırçaya bir miktar sık", beceri basamağına model olurken,
1. Aşama, “Macunu fırçaya bir miktar sık, derken öğretmen macunu fırçaya sıkma hareketinin
tamamını yapar” ve Zeynep'ten yapmasını bekler.
2. Aşama “Macunu fırçaya bir miktar sık”, derken öğretmen macunu fırçaya sıkma hareketinin
sadece macunu fırçaya doğru götürme kısmına kadar yapar, hareketin devamını getirmez
ancak Zeynep'ten hareketin tamamını yapmasını ister.
3. Aşama “Macunu fırçaya bir miktar sık”, derken öğretmen sadece macun elinde bekler
hareketin devamını getirmez ancak Zeynep'ten hareketin tamamını yapmasını ister.
4. Aşama, öğretmen, “Macunu fırçaya bir miktar sık” diyerek sözel ipucu verir ve Zeynep'ten
verilen sözel ipucuyla macunu fırçaya sıkmasını ister.
5. Aşama, öğretmen, “Macunu sık” diyerek sözel ipucu verir ve Zeynep'ten verilen sözel
ipucuyla macunu fırçaya sıkmasını ister.
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6. Aşama, öğretmen, “sık” diyerek sözel ipucu verir ve Zeynep'ten verilen sözel ipucuyla
macunu fırçaya sıkmasını ister.
7. Aşama öğretmen, gerekliyse “sık” diyerek sözel ipucu verir ve Zeynep'ten verilen sözel
ipucuyla macunu fırçaya sıkmasını ister.
Öğretimde, model olma ipuçları, “azdan-çoğa” doğru sıralanırken önce sözel ipucundan
başlanılarak çocuğun gereksinimine göre hareketin tamamına model olunana kadar model
olma ipucu düzeyi arttırılmalıdır. Model olma ipucu, taklit becerisine sahip olan çocuklarda
kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.

S11
Fiziksel yardım,
Çocuk, bir beceri basamağını gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, öğretmenin çocukla
birlikte beceri basamağının tamamını yapması ve yapıldığını söylemesinden, beceri
basamağını hiç yapmayarak ne yapıldığını söylemesine kadar değişen ve elle yapılan
yardımdır. Fiziksel yardım uygulanırken, fiziksel ve sözel ipuçları birlikte kullanılmalıdır.
Böylece fiziksel yardım geri çekilerek, çocuk basamağı sözel ipucuyla yapar hale getirmek
amaçlanır.
Fiziksel yardım uygulanırken ilk başta öğretmen eliyle çocuğun elinden ya da kolundan sıkıca
tutarak beceri basamağını yaptırır ve ne yapması gerektiğine ilişkin sözel ipucu verir. Daha
sonra çocuk yapılan işe katılmaya başladıkça çocuğun eli ya da kolundaki baskı hafifletilir.
Öğretmen en sonunda çocuk beceri basamağını yaparken güçlük hissettiğinde ona hemen
yardım edebilmek için elini çocuğun elinin hemen yakınında tutar, ancak çocuğa dokunmaz.
Örneğin,
1. Aşama, “Macunu fırçaya bir miktar sık, derken öğretmen çocuğun her iki eli üzerinden sıkıca
tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini yaptırır. Örneğin, Zeynep için özbakım becerilerinden
diş fırçalama becerisi için "macunu fırçaya bir miktar sık", beceri basamağına fiziksel yardımda
bulunurken, “Macunu fırçaya bir miktar sık, derken öğretmen Zeynep'in her iki eli üzerinden
sıkıca tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini yaptırır.
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2. Aşama “Macunu fırçaya bir miktar sık”, derken öğretmen çocuğun her iki eli üzerinden
hafifçe tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini yaptırır. Öğretmen, “Macunu fırçaya bir miktar
sık”, derken Zeynep'in her iki eli üzerinden hafifçe tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini
yaptırır.
3. Aşama “Macunu fırçaya bir miktar sık”, derken öğretmen çocuğun bilekleri üzerinden hafifçe
tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini yaptırır. Öğretmen, “Macunu fırçaya bir miktar sık”,
derken öğretmen Zeynep'in bilekleri üzerinden hafifçe tutarak macunu fırçaya sıkma hareketini
yaptırır.
4. Aşama, öğretmen, “Macunu fırçaya bir miktar sık” diyerek sözel ipucu verir, bu sırada elleri
çocuğun ellerinin üzerindedir ancak dokunmaz gerekirse dokunarak yönlendirir. Öğretmen,
Zeynep' e “Macunu fırçaya bir miktar sık”, derken elleri, Zeynep'in ellerinin üzerindedir ancak
dokunmaz gerekirse dokunarak yönlendirir.
5. Aşama, öğretmen, “Macunu sık” diyerek sözel ipucu verir. Öğretmen, Zeynep'e macunu sık
diye sözel ipucu verirken Zeynep'ten macunu sıkmasını ister.
6. Aşama, öğretmen, “sık” diyerek sözel ipucu verir. Öğretmen, Zeynep'e macunu sık diye
sözel ipucu verirken Zeynep'ten macunu sıkmasını ister.
7. Aşama öğretmen, gerekliyse “sık” diyerek sözel ipucu verir.
Öğretimde, fiziksel yardım ipuçları, “azdan-çoğa” doğru sıralanırken önce sözel ipucundan
başlanılarak çocuğun gereksinimine göre fiziksel yardımın düzeyi arttırılmalıdır.
Öğretilecek olan her bir beceri basamağı öğretilirken çocuk doğru tepki verdiğinde mutlaka
pekiştirilmelidir. Çocuk yanlış tepki verdiğinde ise, o basamak için tekrar ipucu verilerek
öğretim yapılmalıdır. Aslında bu tüm ipuçları için geçerlidir. Çocuklar verilen bir ipucu
basamağında

istenilen

doğru

tepkiyi

vermedikleri

zaman

aynı

ipucu

basamağı

tekrarlanmalıdır, çocuk doğru tepki verdikten sonra bir sonraki ipucu aşamasına geçilmelidir.
Aksi takdirde çocuk henüz bir basamağı doğru sergileyememişken ipucu hızlı çekildiğinden
çocuğun bu durum bağımsızlaşamamasına neden olur. Örneklendirecek olursak öğretmen
Zeynep'in elinden tutarak macunu fırçaya sıkmasını istemiş ve Zeynep bu basamağı doğru
yapamamış olsun, Öğretmen, Zeynep'in ellerinden tutmak yerine aynı basamağı bileklerinden
tutarak yaptırmamalı tekrar elinden tutarak macunu fırçaya sıkmasını istemelidir. Aksi takdirde
ipucu Zeynep basamağı doğru yapmadan daha az yardım gerektiren bir ipucu kullanıldığında
Zeynep diş fırçalama becerisinde bağımsızlaşamayacaktır.
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Masa etkinliklerinde boyama, kesme, yıtrma, yapıştırma vs. motor gelişim alanlarına dönük
etkinlikler olduğu için öğretmenler ipuçlarını bu şekilde kullanarak çocukların bu etkinlikleri
bağımsız yapmalarını sağlayabilirler. Sözel ipucu, model olma ve fiziksel yardımın dışında jest,
işaret ve mimiklerde öğretmen tarafından sık kullanılan ipuçlarıdır. Bunun dışında görsel
ipuçları da sınıflarda kullanılan ipuçlarıdır. Görsel ipuçları neyin nasıl yapılacağının resimlerle,
fotoğraflarla, nesnelerle, maketlerle gösterilmesidir. Örneğin sınıfta işitme engelli bir çocuk
varsa görsel ipuçları çok etkili olacaktır. Bunun dışında diğer özel gereksinimli çocuklar için
görseller mutlaka açıklanmalıdır. Görsellerin çocuklarla beraber hazırlanması ve birlikte sınıfta
yerleştirilmesi çok daha etkili olacaktır.

S12
Renk, şekil gibi kavramlarda çocukların ellerinden tutarak kırmızı, mavi rengini ya da daire,
kare gibi geometrik şekilleri kazandırmak mümkün değildir. Çünkü bu sayılanlar kavramdır ve
kavramlar bilişsel becerilerdir. O zaman, “Öğretmen, Umut'a renkleri ve şekilleri öğretmek için
öğretimi nasıl desenleyecek” sorusunun cevabı nedir?
Özel gereksinimli çocuklar içinde bilişsel yetersizlikleri olan çocuklar için kavramların
öğretiminde kavramların tüm ilişkisiz niteliklerinin aynı anda sunulması çocuklarda çok fazla
uyaranın aynı anda sunulması nedeni ile öğrenmeye fırsat vermemektedir. Bu nedenle
kavramın ilişkisiz niteliklerinin teker teker devreye girmesi çocukların öğrenmelerini
kolaylaştıracaktır. Normal gelişim gösteren çocuklar için bu tür desteklere gereksinim yoktur,
çünkü normal gelişim gösteren çocuklar gözleyerek ve model alarak öğrenirler.
Evde ebeveynleri, okulda öğretmenleri, çevrelerindeki diğer kişiler renklerle, şekillerle, uzunkısa, büyük-küçük, gibi pek çok kavramla ilgili farkında olmadan onlara sayısız model
oluşturmuşlardır ve çocuklar da bu modeli gözleyerek farkında bile olmadan bu kavramları
kazanırlar. Ancak, bu durum bilişsel becerilerinde gerilik olan çocuklar için ne yazık ki aynı
değildir. Çünkü bu engelleri onların model alma ve gözlem becerilerine kısmen kısıtlamaktadır.
İşte bu nedenle öğretmenler kavram öğrenme sürecinde bir takım uyarlamalar yapmalıdırlar.
O zaman tekrar soruya dönelim; “Öğretmen Umut'un renkleri, şekilleri öğrenmesi için ne gibi
uyarlamalar yapacaktır?”
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Diyelim ki kırmızı rengini öğretmek göstergemiz olsun. O zaman kırmızı rengini elma, boya
kalemi, lego parçaları vs gibi farklı materyaller içinden öğretmek yerine önce tek tür nesne
seçip onun içinden öğretmek gereklidir.
Örneğin sadece legolar arasından öğretmek, sonra farklı nesneler arasından öğretmek lego,
kalemler, boyalar gibi ve en sonunda artık çevresine genellemeyi öğretmek gereklidir.
Aşağıdaki tabloda bu sıralama gösterilmiştir.
Renk : Kırmızı

Kullanılacak

Öğretmen Davranışı

Çocuk Davranışı

Olan
Materyaller
Aynı cinste

Kırmızı elma,

Elmalara bak. Bak bu

Çocuğun ifade edici dili

nesneler arasından

sarı elma,

elmanın rengi kırmızı.

var ise söyler, yoksa

kırmızı olanı

yeşil elma.

Şimdi sen göster /

gösterir.

gösterme/ söyleme

söyle.
Kırmızı elmayı göster.
Bu elma ne renk söyle.

Farklı cinste

Sarı elma,

Elma, boya, lego ve

Çocuğun ifade edici dili

nesneler arasından

Mavi boya,

silginin renklerine bak.

var ise söyler, yoksa

kırmızı olanı

Kırmızı lego,

Bak bu legonun rengi

gösterir.

gösterme/söyleme

Yeşil silgi

kırmızı. Şimdi sen
göster / söyle.
Kırmızı legoyu göster.
Bu lego ne renk söyle.

Çevresindeki

Karışık renkli

Bak bu eldivenin burası

Çocuğun ifade edici dili

karışık renkli

eldiven

kırmızı. Haydi şimdi sen

var ise söyler, yoksa

nesneler arasından

söyle eldivenin burası

gösterir.

kırmızı olanı

ne renk/ eldivenin

gösterme/ söyleme

kırmızı olanın yerini
göster.
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Yönergeler, çocuklara yapmasını istediğiniz davranışları açıkça söylemektir Yönergeler özel
gereksinimli olsun olmasın küçük yaş çocukları için açık, net ve kısa olmalıdır. Yönerge
vermeden önce çocukların dikkati çekilmelidir, sert bir ses tonu ile yönerge verilmemelidir
ancak yönergeler emir kipini içermelidir.
Bir diğer önemli nokta ise bir seferde bir yönerge verilmelidir. Öğretmen çocuklar yönergeleri
yerine getirdikten sonra mutlaka pekiştirmelidir. Pekiştirme çocukların tüm olumlu
davranışlarının, yerine getirilen yönergelerin ve doğru tepkilerin arkasından verilmelidir ki, bu
tüm öğretmenlerin bildiği bir gerçektir.

S13
Öğretmenlerin, özel gereksinimli çocuklarda zorlandıkları bir diğer konu ise dil
becerilerini geliştirmektir.
Öğretmenler Emir, Zeynep, Fatma ve Umut'un dil ve iletişim becerilerinde öğrenmeyi
destekleyecek ne gibi düzenlemelere yer verebilirler.
Dil ve iletişim becerilerini çocuklara kazandırırken çocuk merkezli yaklaşımlar en çok tercih
edilen yöntemlerdir. Çocuk merkezli yaklaşımlar en doğal yaklaşımlardır. Burada en önemli
nokta, çocuğun ilgisine dayalı olan ve çocuğun başlattığı etkileşimleri temel almaktır.
Bunun için öncelikli olarak öğretmenler çevresel düzenlemelere yer verirken motive edici
materyal ve etkinlikler belirlemelidirler, çocuklarla iletişimi cesaretlendirecek biçimde
materyalleri yerleştirmelidirler. Öğretmenler, çocukları konuşmaya cesaretlendirecek şekilde
çevresel düzenlemelere yer vermelidirler. Materyalleri ulaşılmaz hale getirme (örneğin çorba
içerken kaşık koymama), sınırlı oranda verme (örneğin yaş pastadan az miktarda verme),
eksik bırakma (örneğin macunu verme ama diş fırçasını vermeme) gibi uyarlamalar çocukların
konuşması için itici birer güç olacaktır.
Çevresel düzenlemelerin dışında öğretmenler model olma, yönlendirme, bekleme süreli
öğretim ve fırsat öğretimine yer vererek çocuklara dil becerilerini kazandırabilirler.
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S14
Model Olma
Öğretmen çocuklara dil becerilerini kazandırırken aşağıdaki basamakları takip ederek model
olurlar.
a. Ortak dikkat oluşturulması
b. Sözel model sunumu
c. Tepkiyi genişletme ve istenen materyali verme
d. Diğer bir model sunma (eğer öğrenci tepki vermez ya da model tam anlamıyla tekrar
etmezse)
e. Tepkiyi genişletme ve istenen materyali verme (eğer öğrenci uygun biçimde tepki
verdiyse)
f.

Materyali verme ve düzeltilmiş tepkiyi tekrar verme (eğer öğrenci istenen tepkiyi
vermez ya da yanlış verirse)

Basamak

Örnek

a-Ortak dikkat oluşturulması

Umut ve öğretmeni hamurla oynamaktadır

b-Sözel model sunumu

Öğretmen Umut'a
hamur, de”

ipucu

sağlar:

“daha

c-Tepkiyi genişletme ve istenen materyali Eğer Umut daha hamur derse öğretmen
verme
hamuru verir ve genişletme yapar: “daha
yeşil hamur, lütfen”
d-Diğer bir model sunma (eğer öğrenci tepki Eğer Umut “daha” derse öğretmen tekrar
vermez ya da model tam anlamıyla tekrar ipucu sağlar; “daha hamur de” ve hamur
etmezse)
kelimesi üzerine vurgu yapar
e-Tepkiyi genişletme ve istenen materyali Eğer Umut daha hamur derse öğretmen
verme (eğer öğrenci uygun biçimde tepki hamuru verir ve genişletme yapar: “daha
verdiyse)
yeşil hamur, lütfen”
f-Materyali verme ve düzeltilmiş tepkiyi Eğer Umut cevap vermez ya da parçasını
tekrar verme (eğer öğrenci istenen tepkiyi söylerse, öğretmen “daha hamur” diye
vermez ya da yanlış verirse)
ipucunu verir ve hamuru uzatır.
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S15
Yönlendirme
Öğretmen çocuklara dil becerilerini kazandırırken aşağıdaki basamakları takip ederek
yönlendirmede bulunur.
a. Ortak dikkat oluşturma
b. Sözel yönlendirme sağlama veya soru sorma
c. Tepkiyi

genişletme

ve

istenen

materyali

sağlama

(eğer

istenen

davranışı

gerçekleştirirse)
d. Eğer çocuk doğru tepki veremezse veya yanlış tepki verirse diğer bir yön sağlama veya
bir model (çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda destekleyerek)
e. Tepkiyi genişletme ve istenen materyali verme (eğer istenen tepkiyi verirse)
f.

Materyali sağlama ve hedef davranışı (eğer hala istenen tepkiyi vermediyse ya da
modeli tekrar eder)

Basamaklar

Örnek

a-Ortak dikkat oluşturma

Öğretmen
ve
Zeynep
masada
atıştırmaktadırlar. Masaya gayet cazip abur
cuburlar konulmuştur.

b-Sözel yönetlme sağlama veya soru sorma

Öğretmen: “Zeynep bana ne istediğini söyle”
veya seçenek sunar, “kraker mi istersin elma
mı?”

c-Tepkiyi genişletme ve istenen materyali Zeynep tepki verdiğinde (“kraker”) öğretmen
sağlama
(eğer
istenen
davranışı istenileni verir ve balık kraker lütfen diyerek
gerçekleştirirse)
genişletme yapar
d-Eğer öğrenci doğru tepki veremezse veya Zeynep kraker demek yerine sadece işaret
yanlış tepki verirse diğer bir yön sağlama ederse öğretmen ipucu oluşturur; “kraker
veya bir model (çocuğun ihtiyaçları istiyorum”
doğrultusunda destekleyerek)
e-Tepkiyi genişletme ve istenen materyali Zeynep tekrar ettiğinde, öğretmen krakerleri
verme (eğer istenen tepkiyi verirse)
verir ve balık kraker lütfen diyerek genişletir
f-Materyali sağlama ve hedef davranışı (eğer Zeynep kraker dediğinde hedeflenen
hala istenen tepkiyi vermediyse ya da modeli düzeyde değilse, öğretmen “kraker isterim”
tekrar eder)
diye genişletir ve kraker verir
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S16
Bekleme Süreli Öğretim
Öğretmen çocuklara dil becerilerini kazandırırken aşağıdaki basamakları takip ederek bekleme
süreli öğretimi uygular.
a. Ortak dikkat sağlama
b. Çocuğun istek ya da yorum yapmasını beklemek
c. Tepkiyi genişletme ve/veya isteği sağlama (eğer çocuk hedef seviyede istek ya da
yorumda bulunma)
d. Sözel yöneltme veya model sağlama, eğer çocuğun desteğe ihtiyacı varsa (çocuk
istenen düzeyde gerçekleştirmezse)
e. Tepkiyi genişletme veya materyali sağlama ( eğer doğru tepki geldiyse)
f.

Materyali sağlama ve hedef tepkiyi tekrarlama (eğer çocuk hala hedef tepkiyi
vermezse, veya modeli aynen tekrarlamazsa)

Basamaklar

Örnek

a-Ortak dikkat oluşturma

Öğretmen yüzü Emir e dönük vaziyette onu
sallamaktadır

b-Çocuğun
beklemek

istek ya da yorum yapmasını Öğretmen salıncağın durmasına izin verir.
Ve bekler. İtmeye hazır posizyondadır.
Yüzünde beklenti içinde olduğunu gösterir bir
ifade vardır.

c-Tepkiyi genişletme ve/veya isteği sağlama Emir, “salla beni” derse öğretmen “daha hızlı
(eğer öğrenci hedef seviyede istek ya da salla beni” diyerek hızlı bir şekilde Emir’i
yorumda bulunma)
sallar.
d-Sözel yöenltme veya model sağlama, eğer Emir, sözel olarak belirtmek yerine sesler
çocuğun detseğe ihtiyacı varsa (çocuk çıkarırsa, bir sözel yöneltme yapar, “ne
istenen düzeyde gerçekleştirmezse)
yapmamı istediğini söyleEmir ” ya da “salla
beni, de” der.
e-Tepkiyi genişletme veya materyali Eğer Emir “salla beni” derse öğretmen daha
sağlama ( eğer doğru tepki geldiyse)
hızlı salla beni diyerek genişletir ve sallar
f-Materyali sağlama ve hedef tepkiyi Eğer Emir yanıt vermez ya da eksik yaparsa
tekrarlama (eğer çocuk hala hedef tepkiyi (sadece salla gibi), öğretmen “salla benl” der
vermezse,
veya
modeli
aynen ve sallar
ekrarlamazsa)
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S17
Fırsat Öğretimi
Öğretmen çocuklara dil becerilerini kazandırırken aşağıdaki basamakları takip ederek fırsat
öğretimi uygular.
a. Çocuğun yardım ya da materyal istemesine neden olacak biçimde ortam düzenlenir
b. Çocuktan iletişim başlatmasını beklenir
c. Detay için bir istekle tepki verme (eğer çocuk hedeflenen tepki ile tepki verirse)
d. Çocuk uygun tepkiyi verinceye dek detaylar için ipucu vermeye devam eder
e. Model olma, yönlendirme veya bekleme süreli öğretim kullanmaya devam edilir
Basamaklar

Örnek

a-Çocuğun yardım ya da materyal Fatma
balık
avlama
oyunundan
istemesine neden olacak biçimde ortam hoşlanmaktadır. Öğretmen oyunu masaya
düzenlenir
koyar. Fakat oyunu kutusundan çıkarmaz
b-Çocuktan iletişim başlatmasını beklenir

Fatma öğretmene bakar ve balık der

c-Detay için bir istekle tepki verme (eğer Öğretmen sorar “ne balığı?” eğer Fatma
çocuk hedeflenen tepki ile tepki verirse)
“balık avlama” derse, öğretmen evet doğru,
balık avlama der ve oyunu Fatma'ya verir.
Eğer Fatma hala “balık” derse, öğretmen
Fatma'ya tekrar ipucu verebilir.
d-Çocuk uygun tepkiyi verinceye dek Eğer Fatma hala “balık” derse, öğretmen
detaylar için ipucu vermeye devam eder
tekrar ipucunu oluşturur, “ne balığı?”
e-Model olma, yönlendirme veya bekleme Eğer Fatma balık avını gösterir veya söylerse
süreli öğretim kullanmaya devam edilir
“balık”, öğretmen Fatma için en uygun
işlemler tepki verir. Bu örnekte: öğretmen bir
model sağlar “balkı avı, de”

Dil becerileri sabır gerektiren çok uzun dönemli kazanımlardır. Ancak öğrenmeyi
destekleyecek şekilde yapılacak çevresel düzenlemeler ve öğretimsel destekler özel
gereksinimli çocuklara dil becerilerini kazandırmada son derece etkili olacaktır.
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S18
Akran desteğinin sağlanması
Akranlar, özel gereksinimli çocukların öğrenme süreçlerinde öğretmenlerden sonra en iyi
öğreticilerdir. Önemli kazanımları öğrenmelerinde akranlardan yararlanılabilir. Çocuğa
yardımcı olacak akranı seçme burada kilit noktadır.
Akranların, iyi sosyal beceriler, dil ve oyun becerileri gösteren, diğer çocuklar tarafından
sevilen, hedef çocukla olumlu bir geçmişi olan, öğretmenin verdiği yönergelere uyan, bir
etkinliğe 10 dakika kadar devam eden, katılımda bulunmaya hazır, gönüllü ve okula düzenli
devam eden bir çocuk olmasına dikkat edilmeli ve akranlar bu çocuklar arasından seçilmelidir.
Sınıfta öğrenme olasılıkları oluşturma (Sosyal etkileşimi arttırmak için etkinlik köşeleri
oluşturma, küçük gruplar kurma, özel alanlar oluşturma, belli grup oyunları düzenleme) gibi
taktikler etkileşim fırsatlarını arttırabilecektir. Ayrıca her zaman aynı akran kullanılmamalı farklı
akranlardan faydalanılmalıdır.
Fatma, Zeynep, Umut ve Emir için akranlardan yararlanılmalıdır. Örneğin Fatma gibi masa
etkinliklerinde etkinliği tamamlamakta zorluk çeken bir çocuğun yanına yukarıda bahsedilen
özelliklere sahip bir akran oturtularak ve aynı zamanda öğretmen desteği sağlanarak masa
başında daha fazla zaman geçirmesi sağlanabilir.

S19
Öğrenmenin Değerlendirilmesi
Etkili bir öğrenme sürecinin son aşaması çocuk kazanımlarının değerlendirilmesidir. Bu
aşamada öğretmen çocukların bağımsızlık kazanıp kazanmadıklarını değerlendirmelidir. Bu
ise çocukları farklı ortamlarda gözlemlemeyi gerektirir. Çocuk eğer kazanımlarda
bağımsızlaşmadıysa öğrenme sürecine geri dönülmeli ve yapılan tüm süreç gözden geçirilerek
problemin nereden kaynaklandığı belirlenmelidir.
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Umut, Zeynep, Emir ve Fatma için öğretmenler gün içerisinde, rutinler ve etkinlikler sırasında
çocukları gözlemlemeli ve onlardan beklenilen göstergeleri bağımsız bir şekilde sergileyip
sergileyemediklerini gözlemlemelidir. Bunun için Zeynep'e beslenme saatinden sonra dişlerini
fırçala demeli ve bağımsız fırçalamasını beklemelidir, eğer Zeynep dişlerini bağımsız olarak
fırçalarsa mutlaka pekiştirmelidir. Fatma'ya masa etkinliği sırasında hadi şu güzel çiçeği boya
demeli ve bağımsız boyadığında pekiştirmelidir.

Eğer çocuklar göstergeleri bağımsız bir

şekilde sergileyemiyorlarsa o zaman çocukların öğrenmeleri bağımsız yapana kadar
desteklenmelidir.

S20
Bu modülün amacı okul öncesi öğretmenlerin sınıflarında özel gereksinimli çocuklarla
çalışırken çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek için yapabileceklerine dönük bilgi ve
beceri kazandırmak idi.
Modülün sonunda yer alan kendini değerlendirme kontrol listesi ve değerlendirme
sorularını cevaplayarak bu konudaki kazanımlarınızı lütfen bir kez daha gözden
geçiriniz.

S21
ÖĞRETMENLER İÇİN KENDİNİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ
Yönerge: Lütfen aşağıdaki Kontrol Listesinde yer alan soruları, "Evet", "Hayır", Emin Değilim"
şeklinde cevaplayınız.
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Davranışlar

Evet

Çocuklar için yaş düzeylerine, öğrenme stillerine ve ön koşul becerilerine
uygun kazanımlar belirlerim.
Sınıfımın fiziki
şekildedir.

düzenlemesi

çocukların

öğrenmelerini

destekleyecek

Sınıfımın sosyal açıdan çevre düzenlemesi çocuklarımın birbirlerini
gözleyerek öğrenmelerine fırsat sunmaktadır.
Sınıfımdaki çocukların bireysel özelliklerine uygun bir şekilde materyalleri
uyarlarım.
Sınıfımdaki çocukların bireysel özelliklerine göre etkinlikleri uyarlarım
Sınıfımda kurallar açık ve nettir
Sınıfımda çocuklarımın problem davranışlarını önleyecek ve öğrenmelerini
destekleyecek şekilde sınıf yönetimi ilkelerine yer veririm
Sınıfımda ipuçlarını her bir çocuğumun düzeyine göre kullanırım
Sınıfımda çocuklarımın gelişim alanlarına dönük uygun öğrenme yöntem ve
tekniklerine yer veririm
Sınıfımda görsel ipuçları kullanırım
Görsel ipuçlarım açık ve nettir
Yönergelerim açık, net ve kısadır
Yönergelerim emir kipi şeklindedir
Sınıfımdaki çocuklar için hangi tür ipucuna yer vereceğim konusunda bir
kargaşaya düşmem
Her bir çocuğumum öğrenme stili konusunda bir sorun yaşamam
İpuçlarını geri çekme konusunda bir sıkıntım yoktur
Sınıfımdaki çocukların dil
düzenlemelere yer veririm

becerilerini

kazanmaları

için

çevresel

Sınıfımdaki çocukların dil becerilerini geliştirmek için farklı yöntemlerin
bilgisine sahibim.
Sınıfımdaki çocukların dil becerilerini geliştirmek için bu yöntemleri uygularım
Akran yardımından oldukça fazla yararlanırım
Akranları seçerken gelişigüzel değil belli ölçütleri gözetirim
Sınıfımdaki çocukların kazanımları bağımsız bir şekilde sergilediklerini
mutlaka gözlemlerim
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Hayır

Emin Değilim

MODÜL 5: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA GELİŞİMİN TAKİBİN VE KAYBI
(MONOGRAFİ DAHİL)

S1 - Monografi


Emir, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış beş yaşında bir çocuktur. Evin tek
çocuğudur. Anne ve baba kamu personelidir. Sabahları annesi tarafından anaokuluna
bırakılmakta akşam ise yine annesi tarafından alınmaktadır. Beş yaşından önce
herhangi bir eğitim almamıştır. Ailesi yaşıtlarına oranla birtakım farklılıkları fark
ettiklerinde doktora götürmüşler doktor ise onları rehberlik araştırma merkezine
yönlendirmiş ve Emir bu sürecin sonunda otizm spektrum bozukluğu tanısı almıştır.
Emir, yüksek sese karşı çok duyarlıdır, serbest oyun zamanında sınıfta ses seviyesi
biraz yükselmeye başladığında Emir elleri ile kulaklarını kapatarak bağırmaya
başlamaktadır. Öğretmen birkaç kez bilgisayarda müzik programında ekrandaki dönen
görsellere bakarak kendisinin de sallandığını fark etmiş, sonraki günler de o programı
ekrandan görünmesini engellemiştir.

Öğretmen etkinlik saatlerinde Emir'in yanına

oturarak kısa ve basit yönergeler söylemektedir. İlk başlarda masaya oturmayı bile
istemezken ilerleyen zamanda kalem tutmaya ve karalamalar yapmaya başlamıştır.
Kâğıda bakmadan gelişi güzel karalamalar yapmakta ve zamanla verilen şeklin dışına
taşırmadan basit boyama çalışmaları yapmaya başlamıştır. Öğretmen ilerleyen
zamanlarda Emir'in daha olumlu davranışlar sergileyeceğini umut etmektedir.


Fatma 6 yaşında anneannesi, annesi ve babası ile yaşayan evin ikinci çocuğudur.
Kendisinden 3 yaş büyük bir abisi vardır. Anne ve babası özel sektörde çalışmaktadır
ve iş nedeni ile sık sık şehir dışı ve yurt dışı seyahatlere gitmektedirler. Fatma,
gündüzleri anaokuluna anneannesi tarafından bırakılmakta akşamları ise yine
anneannesi tarafından alınmaktadır. Akşamları zamanının büyük bir kısmını abi ve
anneannesiyle geçirmektedir. Fatma, göz teması kurmayan, oturarak yapılan
etkinliklere katılmak istemeyen ancak hareketli ve ayakta yapılan etkinliklerde aktif
olarak katılan bir çocuktur. Masa etkinliklerinde öğretmen Fatma'nın elinden tutarak
masa etkinliklerini yaptırmaktadır. Fakat Fatma böyle durumlarda ağlama krizlerine
girmekte ve birkaç gün bu durum tekrarlanınca sınıfa girmek istememektedir. Fatma
iki üç kelimelik cümleler kurabilse bile ifade edici dilini kullanmamaktadır. Örneğin su
içmek istediğinde eliyle şişesini gösteriyor, öğretmen su dersen su şişeni vereceğim
diyerek yanıt veriyordur. Zamanla Fatma göz teması kurup karşısındakini dinlemeyi
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geliştirmiştir artık ama yönergeleri hala yerine getirmiyordur, müzik ile dans etmeyi çok
sevdiğini fark eden öğretmeni kendisine vermek istediği yönergeleri müzik açıp dans
ederlerken söylediğinde Fatma kendisinden isteneni müzik eşliğinde yapmakta, eğer
müzik eşliğinde yönergeyi duymazsa öfke nöbetine girmektedir.

S2 - Monografi


Umut, annesi ve bakıcısıyla birlikte yaşayan 5 yaşında bir çocuktur. Anne ve babası
boşanmış olduğu için Umut, annesi ve bakıcısı ile birlikte yaşamaktadır. Annesi,
kamuda çalışmaktadır. Umut'u öğretmenleri fark ettirmelerine rağmen annesi doktora
götürmemiş ve bu duruma da şiddetle karşı çıkmıştır. Sınıfa geldiği zaman sadece
çığlık atan kimseyle göz teması kurmayan ve her şeye bağırarak, annesine vurarak
sürekli onu yanında isteyen iletişime kapalı bir çocuktur. Karşısındakini kızdırmak için
de burnundaki sümüğü sümkürerek dışarı çıkartmaktadır. Bu öğretmeni çok rahatsız
etse de her seferinde öğretmen peçete ile burnunu silip peçete kullanması gerektiğini,
çığlık atarak değil de öğretmeni ile konuşarak iletişim kurması gerektiğini
söylemektedir. İletişim konusunda tamamen kapalıdır. Masa etkinliklerinde de sadece
kâğıdı karalamaktadır. Öğretmen, Umut'a kâğıt üzerinde kare ya da üçgen gibi basit bir
şekil vererek şekli taşırmadan boyaması gerektiğini söylemektedir. Umut renk, şekil
gibi kavramları da ayırt edememektedir. Öğretmeni kırmızı boyayı vermesini
istediğinde her seferinde farklı bir rengi vermektedir, keza diğer renklerde de aynı
şekilde istenilen renkten farklı rengi gelişigüzel vermektedir. Şekil geçirmeli
materyallerde üçgenin yerine kareyi takmaya çalışmakta takamayınca ise materyali
fırlatmaktadır. Geçen 2,5 ayın sonunda Umut bir gelişme sergilememektedir ve bu
durum öğretmeni oldukça üzmektedir.



Zeynep, anne ve babası ile yaşayan üç çocuklu bir ailenin en küçük 5 yaşındaki
çocuğudur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı almıştır. Zeynep arkadaşları ile
iletişim kurmakta zorlanan, arkadaşlarına kızan, saldırgan davranışlar sergileyerek
kendi istediklerini yaptırmaya çalışan bir çocuktur. Eğer bir etkinlikten keyif alıyor ise
etkinliklerde arkadaşları ile kısmen daha rahat iletişim kurabilmektedir. Ancak ne olursa
olsun

etkinliklerini

yarım

bırakarak

tamamlamak

istememektedir.

Tuvalette

arkadaşlarına poposunu göstererek bunu bir oyun haline getirmiştir. Anne ve babası
evde de bunu sürekli kardeşlerine yaptığını kardeşlerinin ise bu durumla çok
eğlendiklerini söylemişlerdir. Zeynep öz bakım becerilerinde de yaşıtlarına göre son
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derece düşük performans sergilemektedir. Örneğin, diş fırçalama becerisinde dahi
uygun beceri basamaklarını sergileyememektedir. Zeynep kimseden yönerge almadığı
sürece kısmen kontrol edilebilen bir çocuktur ancak yönerge verildiğinde saldırgan
davranışlar sergilemektedir. Öğretmeni bu durum karşısında oldukça üzülmektedir.

S3
Giriş
Modülün Amacı
Gelişim ve öğrenmenin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocukları tanımak ve
değerlendirmek; onların gelişim özelliklerini bilmek ve gelişimlerini etkileyecek durumları
öğrenmek için önemlidir. Değerlendirmenin tanımına bakıldığında en genel hali ile bireyi
tanımak, özel durumlarını, ihtiyaçlarını tespit etmek, gelişim ve öğrenme sürecine katkı
sağlamak, bireyin kendi farkındalığını kazandırmak ve bireye uygun olanaklar sunmak için
çeşitli kaynaklardan bilgi edinme ve bir yargıya varma süreci olduğu görülmektedir.
Değerlendirme, çocukların bireysel özelliklerini öğrenmek, gelişim ve akademik beceri
hakkında bilgi sahibi olmak, sağlık açısından tanı koymak, bebekler ve çocuklar için uygun
programlar geliştirmek ve çocukların varsa eğer özel gereksinimlerini belirlemek gibi pek çok
amaca yönelik olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Çocukların gelişim ve öğrenmeleri hakkında
bilgi edinmek, müdahale gerektiren durumları belirlemek ve özel gereksinimi olan çocukları
tespit etmek için erken çocukluk döneminde değerlendirme oldukça önemlidir. Öğretmenler
değerlendirme sürecinde çocukların gelişim ve öğrenmesinde onların sahip oldukları özellikler
ve desteklenmesi gereken yönleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Bundan dolayı değerlendirme
öğretmenler için önemli hale gelmektedir.
Bu modülün amacı okul öncesi öğretmenlerine değerlendirme sürecinde izleyecekleri
basamaklar ve değerlendirme araçları hakkında bilgi vermektir. Okul öncesi öğretmenleri
bu modülü tamamladıklarında özel gereksinimli çocuklar ve normal gelişim gösteren çocuklarla
ilgili değerlendirmeye yönelik bilgi ve beceri kazanacaklardır.
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Emir, Fatma, Umut ve Zeynep ile kısaca tanıştınız. Bu çocuklarla çalışırken öğretmenler
değerlendirmeye yönelik farklı yöntem ve araçlar mı uygulama mıyım diye düşünmektedir. Bu
sorunun cevabı değerlendirmenin amacına göre farklılaşsa da öğretmenlerin değerlendirme
sürecinde izleyecekleri aşamalar aynıdır.
Emir, Fatma, Umut ve Zeynep’ i tanımaya yönelik aslında pek çok bilgi verilmiştir. Peki
öğretmenler bu bilgileri nasıl elde etmekte ve yargıya varmaktadırlar? Değerlendirme modülü
bu sorunun cevabını öğretmenlere sunmaktadır.
Okul öncesi öğretmenleri sınıflarında özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuklara
yönelik değerlendirme yaparken hangi aşamaları uygulamalıdır?
Bu soruya yanıt verebilmek için değerlendirmenin aşamalarını gözden geçirmekte fayda vardır.
Okul öncesi eğitimde değerlendirme süreci


Bilgilerin toplanması



Bilgilerin kaydedilmesi



Bilgilerin paylaşılması

Bu aşamaların sonunda öğretmenler;


Genel gelişim özelliklerini tanımlar



Gelişimi değerlendirme araçlarını tanımlar



Alternatif değerlendirme yaklaşımlarını tanımlar



Verilen vaka üzerinden değerlendirme süreci planlar



Verilen vaka üzerinden değerlendirme sonuçlarına göre BEP e amaç önerir.

Bilgilerin toplanması
Değerlendirme sürecinin ilk aşaması, çocuklar hakkında bilgi toplamaktır. Emir, Fatma, Umut
ve Zeynep’ e yönelik verilen bilgiler öğretmenler tarafından farklı şekillerde elde edilmiştir.
Öğretmenler Emir’ in ekranda dönen görsellerle birlikte döndüğünü gözlem aracılığı ile Fatma’
nın iki üç kelimelik cümleler kurmasını onunla konuşarak ve soru sorarak, Umut’ un masa
etkinliklerinde kağıdı karaladığını Umut’ un ürünlerinden ve Zeynep’ in poposunu arkadaşlarına
ve kardeşlerine gösterdiğini aile-öğretmen görüşmelerinden elde etmişlerdir.
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Buradan anlaşılacağı üzere öğretmenler değerlendirme sürecinde farklı yöntemlerle bilgi
toplamaktadırlar. Bu yöntemler incelendiğinde;
Gözlem: Çocuğun doğal davranışlarına odaklanarak, çocuk hakkında derinlemesine bilgi
edinimini sağlar. Öğretmen çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini gözlem yolu ile keşfeder ve
çocuğa uygun öğrenme sürecini planlama fırsatı yakalar. Özellikle de kendini ifade edemeyen
ve dil ve konuşma yetersizliği olan çocuklar hakkında bilgi edinmek için önemli bir yöntemdir.
Gözlem diğer değerlendirme araçları için bilgi sağlayan temel bilgi toplama yöntemidir. Erken
müdahale gerektiren durumları belirlemek ya da özel gereksinimli çocukları tespit etmek amacı
ile de gözlem yapılır.
Soru-Cevap: Standart testler ya da kağıt kalem etkinlikleri ile kendini ifade edemeyen çocuklar
için kullanılan ve bilgiyi doğrudan çocuktan elde etmeye yarayan bir yöntemdir. Soru-cevap
günün her anında kullanılabileceği için öğretmenler dikkatli olmalıdırlar. Güne başlama,
serbest oyun, beslenme ve günün diğer etkinlik zamanlarında soru-cevap öğretmenler
tarafından kullanılabilir. Bunun yanında öğretmen çocuklar hakkında özellikle edinmek istediği
bilgiler varsa sorularını buna göre şekillendirebilir.
Çocuk ürünleri: Sınıfta yapılan etkinliklerden çocukları tanımaya yönelik pek çok ürün ortaya
çıkmaktadır. Bu ürünler tek başına ya da birikerek süreç içerisinde çocuk hakkında bilgi sağlar.
Ürünler öğretmenlere çocukların hangi gelişim alanlarının desteklenmesi gerektiği ile ilgili bilgi
sağlar.
Aileler: Aileler çocukları hakkında öğretmenlere ilk elden bilgi sağlarlar. Çocuğun ilgi ve
ihtiyaçları, varsa özel gereksinimi ile ilgili durumlar aileler tarafından paylaşılabilir. Bu bilgiler
öğretmenlerin eğitim sürecini planlamasına ve çocukları tanımasına yardımcı olur. Anketler,
ailelerle birebir görüşmeler ve toplantılar ailelerden bilgi edinme sürecinde kullanılabilir.
Emir ve Zeynep tanı almış olan çocuklardır. Öğretmenler bu bilgiyi çocukların ailelerinden elde
etmişlerdir. Öğretmen Fatma’ nın müzik eşliğinde dans etmeyi çok sevdiğini gözlem aracılığı
ile keşfetmiştir ve Fatma’ nın yönergelere uyması için müzikle birlikte yönerge vermeye
başlamıştır. Öğretmen Umut’ un masa etkinliklerinde sadece kağıdı karalamasını ve şekilleri
eşleştirmekte zorluk çektiğini gözlem aracılığı ile öğrenmiştir.
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Bilgilerin kaydedilmesi
Değerlendirme sürecinde bilgilerin toplanmasından sonraki aşama, toplanan bilgilerin
kaydedilmesi ve düzenlenmesidir. Bilgiler farklı yazılı kayıt araçları ve dijital kayıt araçları ile
öğretmenler tarafından kayıt edilebilir. Kayıt araçları incelendiğinde;
Anekdot Kayıtları: Anekdot kayıtları çocukların doğal ortamlarında gözlemlerinden elde edilen
bilgilerin gözlemci tarafından önemli görülen olayların kayıt edildiği yöntemdir. Anekdot
kayıtlarında zaman, yer, olayın tanımı, nasıl olduğu, neler söylendiği ve yapıldığı, kimlerin bu
olayda yer aldığı bulunmalıdır. Kayıtlar olay esnasında ve sonrasında tutulabilir. Anekdotlar
gözlemciye hangi davranış ya da olayların kaydedileceğine dair esneklik sağlasa da dikkat
edilmesi gereken öğretmenlerin çocukların hangi davranışlarını kayıt altına alacağından emin
olmalıdır. Örneğin, Zeynep tuvalette poposunu arkadaşlarına göstermektedir. Bunun dışında
Zeynep bu davranışını tuvalet dışında sınıfta ya da yemekhanede yaptığında öğretmen bu
olayı anekdot aracılığı ile kayıt altına alabilir. Olayla ilgili tarih, zaman, günün hangi etkinlik
zamanında gerçekleştiği, Zeynep’ in yanında hangi akranları olduğu gibi bilgiler anekdot
kaydına eklenebilir.
Betimsel Kayıtlar: Betimsel kayıtlar anekdot kaydına benzese de içerik olarak anekdot
kaydından daha fazla bilgi yer almaktadır. Belirli bir zaman aralığında çocuğun yaptığı her
davranış ve her söylediği kayıt altına alınır.
Davranış Sıklık Sayımları: Bir davranış ya da durumun belirli bir zaman aralığında meydana
gelen sıklığını kayıt etmek için kullanılan araçlardır. Belirli bir davranışın sıklığındaki artış ya
da azalmayı günlük, haftalık ya da aylık olarak kullanılabilir. Hangi davranışın gözleneceği
açıkça belirtilmelidir. Örneğin, Umut’ un sınıfa geldiğinde çığlık atması bir haftada kaç günde
gerçekleşmekte ya da bir günde kaç defa sümüğünü sümkürerek dışarı çıkardığını belirlemek
için davranış sıklık sayımı kullanılabilir.
Kontrol Listeleri: Okul öncesi dönemde çocukların sahip oldukları beceri ve gelişimsel
özellikleri gösterdiğine karar vermek için kullanılan, cevabı evet-hayır olan kayıt aracıdır. Kısa
sürede pek çok davranışın gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında bilgi vermesi açısından
avantajlıdır. Örneğin, Umut’ un renk ve şekil kavramlarını kazanıp kazanmadığını belirlemek
için öğretmen kontrol listesi oluşturabilir.
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Derecelendirme ölçekleri: çocukların davranışlarının derecesi hakkında bilgi veren, yeterli,
geliştirilmeli, yetersiz gibi ifadelerin yer aldığı kayıt aracıdır. Örneğin, Emir’ in boyama
çalışmaları ile ilgili gösterdiği gelişim dereceleme ölçekleri aracılığı kayıt edilebilir.
Rubrikler: Çocukların davranışları ile ilgili daha önceden belirlenmiş puanlamaya göre ifade
edilen araçlardır. Örneğin, Fatma’ nın su içmek istediğinde eliyle su şişesini göstermesi, şişeyi
göstererek aynı zamanda “su”demesi ve sadece su içmek istediğinde “su” demesinin farklı
puanları vardır. Fatma bu davranışlardan hangisini sergilediğine göre puan alarak öğretmen
tarafından değerlendirilmektedir.
Bilgilerin Paylaşılması
Öğretmenler değerlendirme aracılığı ile çocuklardan elde ettikleri bilgileri aileler ve diğer
uzmanlarla (özel eğitim öğretmeni, psikolog vb.) paylaşabilirler. Bilgilerin paylaşılmasında
portfolyo, gelişim raporları ve panel öğretmenler tarafından kullanılabilir.
Portfolyolar: Belirli bir amaca yönelik olarak çocuklar hakkında bilgi ve ürünlerin toplanarak
gelişim süreçlerinin değerlendirilmesini içerir. Çocuklarla ilgili düzenli kayıt ve dokümanlar
portfolyoda yer alır. Örneğin, Emir ve Zeynep’ in tanı alması ile ilgili dokümanlar çocukların
portfolyolarında yer almalıdır. Bunun yanında Emir’ in defa kalem tutması ve karalama
yapması ile ilgili ürünleri ve ilerleyen süreçteki karalamaları Emir’ in gelişiminin izlenmesi
açısından portfolyoda yer alabilir.
Gelişim raporları: Gelişim-gözlem formlarından elde edilen bilgiler sonucunda çocukların
bütün gelişim alanları hakkında aileye bilgi veren raporlardır. Öğretmen dönem boyunca
çocuklarla ilgili gözlemlerinden elde ettiği bilgileri gelişim raporlarına yansıtarak ailelerle
paylaşır.
Panel: Paneller çocuklara ait resimlerin, fotoğrafların, el yapımı ürünlerin, çocukların akran ve
öğretmeni ile olan etkileşimine dair notların yer aldığı sınıf içi veya sınıf dışı çocukların gelişim
ve öğrenme sürecine katkı sağlayan durumları içerir. Öğretmen çocukların gelişim ve
öğrenmelerini yansıtacak bilgileri panellerde sergileyerek hem çocukların kendi gelişimlerini
gözlemlemesi, hem de ailelerin çocukları hakkında bilgi edinmesini sağlar.
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Verilen Vaka Üzerinden Değerlendirme Sürecinin Planlanması
Öğretmen değerlendirme yaparken çocuklara ve eğitim etkinliklerine uygun değerlendirme
yöntemleri seçmelidir. Okul öncesi dönem son zamanlarda hızlı bir değişim gösterdiğinden
aile, öğretmen ve diğer uzmanlar (psikolog, özel eğitim öğretmeni vb.) daha fazla çocukların
gelişim süreci ile ilgilenir olmuşlardır. Bu değişimle birlikte okul öncesi dönemde sadece birkaç
tane olan değerlendirme araçlarının sayısı artmıştır. Bu değişimle birlikte öğretmenler okul
öncesi dönemde çocuklara uygun değerlendirme uygulamaları yapmakta zorlanmaktadırlar.
Çocuklar gün boyu etkinliklerde bilgi ve becerilerini ortaya koydukları için günlük rutinler
çocuklar hakkında bilgi elde etmek ve değerlendirmek için önemlidir. Öğretmenin
değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurması gereken noktalara bakılırsa;


Değerlendirme çocuğun ihtiyaçlarına göre sürekli olmalıdır.



Çocuğun doğal ortamında yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış gözlemler
değerlendirme sürecinde yer almalıdır.



Öğretmenler çocuğun etrafında bulunan kişilerle (aile, özel eğitimci vb.) işbirliği içinde
olmalıdır.



Değerlendirmenin çocuğun yaşına uygun geçerli ve güvenilir olmalıdır.



Çocukların farklı gelişim alanlarına yönelik bilgi elde etmek için farklı araç ve yöntemler
kullanılmalıdır.



Ailelerin çocukları hakkında pek çok önemli bilgiye sahip oldukları unutulmamalı,
ailelerden destek alınmalıdır.


Yukarıda verilen örnek olaylar incelendiğinde öğretmenler Emir, Fatma, Umut ve Zeynep için
nasıl bir değerlendirme süreci planlamalıdır?
Emir 5 yaşından önce her hangi bir eğitime dahil olmamıştır. Emir’ deki farklılıkları ilk olarak
ailesi fark etmiş ve gerekli müdahale için onu önce bir sağlık kuruluşuna sonra da rehberlik
araştırma merkezine götürmüşlerdir. Emir’ in öğretmeni bu bilgileri ailesinden edinmiştir.
Bundan dolayı çocuklar hakkında bilgi elde etmek ve onları tanımak için ailelerle yapılan
görüşme, toplantı ve ev ziyaretleri oldukça önemlidir. Böyle bir durumda öğretmen okul
başlamadan Emir’ in ailesi ile birebir görüşme ya da toplantı aracılığı ile iletişim kurabilir. Bunun
yanında çocuğun yaşadığı ortamı görme açısından ev ziyaretleri de yapabilir. Bu süreçte
öğretmen Emir’ le ilgili önemli bilgileri elde etmiş olacaktır.
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Peki Emir okul öncesi eğitim eğiti sınıfında yer aldıktan sonra öğretmen nasıl bir değerlendirme
süreci izleyebilir. Öncelikle değerlendirmede her türlü araç için temel bilgi toplama yöntemi
gözlemdir. Öğretmen gerek günlük rutinlerde doğal gözlem gerekse çocuğun belirli durum ve
ortamlarda nasıl davrandığına yönelik yapılandırılmış gözlem uygulayabilir. Mesela, Emir’ in
sese karşı duyarlı olduğunu öğretmen nasıl keşfetmiş olabilir? Bunun için öğretmen nasıl bir
yol izlemiş olabilir?
Öğretmen Emir’ in sese karşı duyarlı olduğunu serbest oyunda gözlemlemiştir. Serbest oyun
zamanı çocukların tercih ettikleri öğrenme merkezlerinde çocukların ilgileri doğrultusunda
oynadıkları oyun zamanıdır. Öğretmen bu zaman diliminde çocukların doğal davranışlarını
gözlemleyebilir. Emir’ in yüksek ses sonucu kulaklarını kapatması öğretmenin dikkate alacağı
kısa bir olaydır. Bunun için öğretmen bir anekdot kaydı tutabilir.
Anekdot Kaydı Örneği
Etkinlik türü:

Serbest oyun

Saat:

09.00

Çocuk bilgileri:

Emir (60 aylık)

Yer:

Blok merkezi

Serbest oyun zamanında Emir blok merkezinde oynamakta. Blok merkezinde çocuklar oynarken
yüksek ses çıkardıklarında Emir rahatsız oldu ve elleri ile kulaklarını kapatarak bağırmaya
başladı.

Öğretmen etkinlik saatlerinde Emir’ e kısa ve basit yönergeler vererek kalem tutmasını ve
karalamalar yapmasını istemektedir. Emir en başta masaya bile oturmak istemezken ilerleyen
zamanda gelişme göstermiştir. Öğretmen bu gelişimi nasıl değerlendirebilir?
İlk olarak Emir’ in masaya oturma davranışı ile ilgili betimsel kayıt tutulabilir. Hangi zaman
aralığında öğretmenin ne söylediği ve Emir’ in ne yaptığına yönelik betimsel kayıtlar
değerlendirme için önemlidir. Dikkat edilmesi gereken belirli bir zaman diliminde olan her şeyi
betimsel kayıt formuna yazmak gerekmektedir.
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Betimsel kayıt örneği
Etkinlik türü:

Okuma-yazmaya hazırlık

Saat:

10.30-11.00

Çocuk bilgileri:

Emir (60 aylık)

Okuma-yazmaya hazırlık etkinliğinde diğer çocuklar kalem kutularını ve kağıtlarını alıp
masaya geçerken Emir kendi eşyalarını almadı. Öğretmen Emir’ in göz hizasına inerek
“kalem kutunu almalısın Emir.” Dedi. Emir buna karşılık hiçbir tepki vermedi. Öğretmen
Emir’ e eşlik ederek kalem kutusunu gösterdi ve tekrar alması gerektiğini söyledi. Emir
kalem kutusuna bakmıyordu. Öğretmen kalem kutusunu Emir’ e uzatarak “bu senin kalem
kutun, bunu alıp masaya oturman gerekiyor.” Dediğinde Emir kalem kutusunu fırlattı ve
öğretmenin yanından uzaklaştı.

Emir ilk zamanlar masaya bile oturmayı reddederken şimdi karalama ve boyama
çalışmalarında gelişim göstermiştir. Öğretmen bu gelişimi nasıl değerlendirebilir? Çocuk
ürünleri çocuklar hakkında pek çok bilgiyi öğretmenlere sunmaktadır. Emir’ in en baştan
itibaren yaptığı karalamalar ve boyama çalışmaları öğretmene Emir’ in küçük kas gelişimi ve
okuma-yazmaya hazırlık becerileri hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Peki Emir’ e ait olan
bu ürünler öğretmen tarafından nasıl değerlendirilecek?
Portfolyolar süreç değerlendirme için okul öncesi eğitimde kullanılan, hem çocuklara kendi
gelişimlerini gösteren hem de öğretmenlere çocukların gelişimini gösteren araçlardır. Emir’ in
bu ürünleri tarihsel sürece göre portfolyolarda saklanabilir. Belirli zaman aralıklarında örneğin,
aylık, dönemlik gibi Emir ile birlikte portfolyodaki çalışmalar incelenebilir, üzerinde konuşulabilir
ve karşılaştırılabilir. Ayrıca ailelerle bilgi paylaşımında etkili olarak kullanılması için portfolyo
paylaşım günleri düzenlenebilir. Bu paylaşım günlerinde aileler ve çocuklar birlikte çocukların
çalışmalarını inceleyebilirler. Böylece Emir kendi gelişim sürecini görecek, aile de çocukları
hakkında bilgiler edinecektir.
Fatma için bir değerlendirme süreci nasıl olabilirdi? Fatma’ nın ailesi ile ilgili bilgileri öğretmen
aile anketleri, aile tanıma formları ile elde edebilir. Bu formlar dönem başında toplantılarda ya
da bireysel görüşmelerde ailelere verilebilir. Bu sayede öğretmen çocuk ve aile hakkında
önemli bilgileri edinmiş olur. Fatma’ nın göz teması kurmaması, masa etkinliklerine katılmak
istememesi ve hareketli etkinliklerde aktif olması gibi bilgileri öğretmen gözlem sonucu elde
etmiştir. Fatma’ nın ağlama krizlerinin sıklığı öğretmen davranış sıklık sayımı ile ölçebilir.
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Davranış sıklık sayımı örneği
Çocuk: Fatma (72 aylık)

Tarih:

Davranış

Ne zaman

Süresi

Ağlama krizi

08.03.2018

10 dk



Ağlama krizi

08.03.2018

15 dk



…..

Fatma’nın göz teması kurması ve yönergeleri yerine getirip getirmemesine yönelik öğretmen
dereceli ölçek geliştirebilir.
Dereceli ölçek örneği
Çocuk: Fatma (72 aylık)
Davranışlar

Tarih:
Yeterli

Geliştirilmeli

Bir şey isterken göz teması

Yetersiz



kurar.
Karşısındakini dinler



Bir şey istediğinde sözel olarak



ifade eder.
……

Öğretmen bu bilgileri çocuğu bırakıp-alma zamanlarında Fatma’nın anneannesi ile paylaşabilir
(Fatma’ nın anne-babası çalıştığı için anneanne tarafından okula getirilmektedir. Diğer
çocuklar için anne-baba ya da birincil bakım ereni ile bilgiler okula geliş-gidiş zamanlarında
paylaşılabilir.)
Umut’un anne-babasının boşanmış olduğu, anne ve bakıcısı ile yaşadığı bilgisini öğretmen
Umut’un anne ya da babasından öğrenmiştir. Burada yine önemli bir noktaya değinmekteyiz.
Aileler çocukları ve kendileri hakkında önemli bilgi kaynaklarıdır. Öğretmen aile ve çocuğu
tanımak için ailelerle görüşmeleri ve toplantıları ihmal etmemelidir.
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Umut’un sınıfa girdiğinde çığlık atması, her şeyi bağırarak istemesi yine öğretmenin yaptığı
gözlem sonucu elde edilmiş bilgilerdir. Öğretmen ihtiyaç duyduğu zamanlarda bu gibi
durumlarda anekdot ya da betimsel kayıt tutabilir (örneği yukarıda verilmiştir). Umut’ un
kavramlara yönelik kazanımları kontrol listelerine kayıt edilebilir. Bu sayede Umut’ un hangi
kavramları bilip bilmediğini öğretmen keşfeder.
Kavram kazanımı kontrol listesi
Çocuk: Umut (60 aylık)
Kazanım

Tarih:
Gözlendi

Gözlenmedi

Kırmızı rengi gösterir



Sarı rengi gösterir.



Mavi rengi gösterir.



Üçgeni tanır.



Kareyi tanır.



Umut’un akranlarını kızdırmak için burnunu sümkürme davranışının hangi durumlarda ortaya
çıktığını belirlemek için öğretmen anekdot ya da betimsel kayıt tutabilir. Bu davranışın sıklığını
ve süresini görmek için de davranış sıklık sayımı öğretmen tarafından kaydedilebilir.
Zeynep’in kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri öğretmen ailelerle görüşerek elde edebilir. Ayrıca
Zeynep hiperaktivite tanısı aldığı için bu durumla ilgili daha önceden bir kuruma gittiyse oradan
Zeynep’ in durumuna yönelik bilgiler okul öncesi öğretmenine aktarılabilir (portfolyo vb. gibi
araçlarla). Öğretmen Zeynep’ in keyif aldığı etkinlikleri ve yarım bıraktığı etkinlikleri belirlemek
için yine gözlem yapmıştır. Zeynep’ in tuvalette poposunu arkadaşlarına hangi durumlarda
gösterdiğini belirlemek için anekdot ya da betimsel kayıt tutabilir.
Yine bu davranışın sıklığını belirlemek davranış sıklık sayımı ile mümkün olacaktır. Ailesinin
Zeynep’ in evde de bu davranışı sergilediğini belirtmesi, ailelerle bilgi alış-verişinin sonucudur.
Zeynep’ in özbakıma yönelik kazanımları derecelendirme ölçeği ile belirlenebilir.
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Özbakıma yönelik kazanım derecelendirme ölçeği
Çocuk: Zeynep (60 aylık)
Davranış

Tarih:
Yeterli

Geliştirilmeli

Yetersiz

Dişlerini yardımsız fırçalar.



Yemekten sonra ellerini yıkar.



Tuvalet gereksinimi yardımsız karşılar.



Giysilerini yardımsız giyer-çıkarır.
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MODÜL 6: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ORTAMLARINDA İŞBİRLİĞİ

S1
Modülün Amacı
Özel gereksinimli çocukların eğitimi tarihsel gelişimi içinde öncelikle özel eğitimin çalışma
konusu olarak algılanmıştır. Özel gereksinimli çocuklar için eğitim almış özel personellerin özel
teknikler kullanımıyla ilgili çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Bu role
soyunan özel eğitimciler bir anda çocukların eğitim sürecinin tek sahibi olmaya başlayıp, her
türlü karar ve sorumluluğun da tek sahibi haline gelmeye başlamışlardır. Fakat zaman
içerisinde özel gereksinimli çocukların eğitiminde farklı uzmanlık alanlarının ve ailelerin de
sürecin değişmez bir parçası olması gerektiği, çocukların eğitimine dair sorumlu tek kişi
olmasının yerine bir ekibin olması ve bu ekibin kararlar ve eğitimsel konuların yürütülmesinden
sorumlu olması anlayışı hızla gelişmiştir.
Bu modül, özel gereksinimli olan çocukların eğitiminde yer alabilecek olan eğitimcilerin ve ilgili
diğer profesyoneller ve aileler arasında anlamlı işbirliği ve ekip çalışması geliştirmenin
detaylarını öğretmenlere kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu modülün hedef kitlesi olan okul
öncesi öğretmenleri modülü okumaya başlarken kendilerine aşağıdaki soruları ve benzerlerini
sorarak başlayabilirler:


Özel gereksinimli çocukların eğitimi nasıl yürütülmeli?



Özel gereksinimli çocukların eğitimi kim veya kimler tarafından yürütülmeli?



Özel gereksinimli çocukların eğitimine nasıl katkıda bulunabilirim?



Özel gereksinimli çocukların eğitiminde nasıl bir rol oynayabilirim?

Bu soruların sayısını artırmak her zaman mümkündür. Alanyazın bize okul öncesi
öğretmenlerinin de önemli bir kısmının özel gereksinimli çocukların eğitimi hakkında
düşününce sorumluluğun özel eğitimcilerde olması gerektiğini vurguladıklarını göstermektedir.
Fakat gününün büyük bir kısmını okul öncesi sınıfında geçirmek durumunda olan özel
gereksinimli çocuğun eğitiminden kim ya da kimler sorumludur? Bu kişilerin sorumluluk alanları
nedir ve nasıl örtüşmektedir?
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S2
Ülkemizde kanunlar ve yönetmeliklerle özel gereksinimli çocukların eğitimleri garanti altına
alınmıştır. Bu garanti içerisinde her ne kadar okul öncesi eğitim çocuklar için zorunlu eğitim
olmasa da özel gereksinimli çocuklar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle 3 yaşından
itibaren okul öncesi öğretmenleri özel gereksinimli çocuklarla bir araya gelebilmektedir.
Çocukların bu eğitim ortamlarına gelebilmelerinin yolu öncelikle tanı almalarıdır. “Tanı”
denildiğinde çocuğun genel anlamda tipik gelişimden farklılaşan özelliğinin tespit edilmesidir.
Bu tanı öncelikle sağlık profesyonelleri tarafından konulmak zorundadır. Engel ve engel
türlerinin anlatıldığı modülden hatırlayacağınız gibi çocuklar zihinsel engel, görme engeli ve
diğer tanıları aldıktan sonra Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine başvurabilirler. Başvuru
süreci çocuğun eğitsel performansının tespiti ile devam eder ve bu tespitin ardından RAM’daki
profesyoneller ve aile bir araya gelerek çocuğun alması gereken eğitim hizmetleri konusunda
kararı “beraber” verirler.
Metinde de görebileceğiniz gibi çocuğun etrafındaki hizmetler bir noktaya yani çocuğun
faydasına olacak şekilde merkeze onu koyarak başlamış olmaktadır.

Sadece üstteki

paragrafta sağlık personeli, eğitimciler ve aileler arasında ilişkinin başlamış olduğu çok net
olarak görülmektedir. En önemli adım olan ortak karar ve uygulama adımının atılmış olması
aşamasına kadar gelinmiştir. Bu noktada artık aileler isteseler de istemeseler de pasif
olmaktan çıkıp yavaş yavaş da olsa aktif hale gelmek zorundadırlar.
Çocuk 3 yaşında, ailenin de onayıyla değerlendirme süreci başladı ve bitti. Karar: Yetersizlik
türü belirlenen, yani eğitsel bakımdan da özel eğitim çocuğu haline gelen çocuğumuzun için
yerleştirme kararı eğitimciler ve ailenin ortak kararıyla: Kaynaştırma…Şimdi ne olacak?
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Engel tanısını alan özel gereksinimli çocuk ve ailesinin artık hatırlaması gereken bazı hususlar
vardır. Bunlardan birkaçı aşağıdakilerdir:


Okul öncesi eğitim bu çocuk için zorunludur



Eğitim ücretsizdir



Eğitim adres sistemine bağlı olarak yürütülmek durumundadır



Çocuğun performansı hazırlanan plana göre ilerlemesi belirli aralıklarla RAM’larda
değerlendirilmek durumundadır

Bu hususlardan anlaşılacağı üzere çocukla artık sağlık personelleri, RAM personelleri ve aile
fertleri dışında diğer kişilerin de bu çocuğun eğitimi içerisinde yer alacağı görülmektedir.
Kaydolduğu okul yönetimi, oradaki öğretmeni ve ilgili diğer profesyonellerle birlikte ailenin de
katılımıyla çocuğun bireysel eğitim planı (BEP) hazırlanmak durumundadır.
Eğer süreç özetlenecek olursa; sağlık personelinin topladığı veri ile tıbbi tanı koymasının
ardından eğitim personelinin topladığı veri ile tanılanan engelin eğitimsel duruma yansımasının
adının konulması ve son olarak da okuldaki eğitim personeli ile birlikte aile artık bu süreci
yürütmek durumundadır.
Bu süreci yürütebilmek için artık farklı paydaşların bir ortak zeminde toplanmak durumunda
oldukları net olarak görülmektedir. Bu ortaklık çok da kolay olmayan bir ortaklıktır. Çünkü
öncelikler ve çıkarlar ya da hedeflerin birbirinden farklılaşmasının çok kolay olduğu bir süreçtir.
Bunlara ek olarak başarı için çok çaba harcanması gereken ve sabır gerektiren bu süreçte
olumlu sonuçlar elde edilinceye dek süreci kimlerin yöneteceği ya da bu sürece kişilerin ne
düzeyde ve ne şekilde destek vereceğinin de çerçevesinin çizilmesi zorunluluk haline
gelecektir. Bunlara ek olarak elde edilen sonucun, olumlu ya da olumsuz dahi olsa,
sorumluluğunun kişiler arasında paylaşımı ve bunun oluşturacağı gerginlikler bile çocuğun
eğitimi ile ilgili çeşitli sorunları ortaya çıkarır. Sorumluluklar, tanımları, takibi belki de
profesyoneller tarafından bilinmesi ve desteklenmesi gereken bir sürece işaret olarak
düşünülebilir.
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Bireyler ya da profesyoneller arasında bir çalışma ya da işbirliği olması gerektiği düşünülen
noktaların hayata geçebilmesinin temel şartı etkili iletişimin gerçekleşmesidir. İletişimin anahtar
görevi gördüğü bu sürecin ilerleyebilmesi için geliştirilmeye çalışılan işbirliğinin bireylerin
özelliklerine özen gösteriyor olması gerekmektedir. Kişilerden sahip olduklarının fazlasını
istemeyen ama alabileceği konusunda da talep edip alabilen insanların olduğu bir yapıya
ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerin duygu, düşünce veya inançlarını ya da benzeri özelliklerini
karşısındaki diğer kişilere etkili biçimde aktaran bir yapıya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum
zaman zaman çok etkili biçimde de gerçekleşse, zaman içerisinde disiplinden uzaklaşan
yaklaşımlara da sahip olunduğu görülmektedir.
Öğretmenler özel gereksinimli çocukların eğitimini devam ettirmek, geliştirmek ya da
değişiklikler gerçekleştirmek için bazı durumlarda çocukların planını değiştirmek durumunda
kalabilmektedir. Bunun etkin biçimde gerçekleşebilmesi için ilgili konuda birden fazla
profesyonelle çalışması gerekebilmektedir. Çeşitli uzmanlıklar bakımından önerilecek olanlar
ya da öğretmenin önerdiklerinin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olmayabileceği gibi
mevcut durumuyla çatışan durumlar ortaya çıkarabilmektedir. Böyle bir durumda kararın tek
elde toplanması ya da diğerlerinin katılımı ve erişim üzerinde etkisinin çok iyi hesaplanması
gerekmektedir.
Tüm bu sürecin etkili ve verimli ilerletilebilmesi için anahtar kelime: İletişimdir. İşbirliğinin
başarısı tarafların iletişim becerilerinde yatmaktadır. Sergilenen becerilerin tüm sürece olumlu
ve olumsuz şekilde etkide bulunabileceğinin mutlaka farkına varılmalıdır. Her söylenen sözün,
kullanılan jest ve mimiğin ya da iletişimi ayakta tutan tüm becerilerin sürecin ilerletilebilmesi
için önemli olduğu mutlaka hatırlanmalıdır.
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İletişimi ayakta tutabilmek için uzmanların sergilemesi gereken öncelikli beceriler aşağıdaki
şekilde sıralanabilecektir.


Dinlemek,



Olumlu/destekleyici dil kullanımı,



Eşitlik anlayışına sahip olmak,



Jest ve mimik kullanımı,



Net ve anlaşılır olmak,



İletişim öncesi hazırlanmak,



Uygun sorular sormak,



Bireysel özellikleri dikkate almak

Dinlemek: Dinlemek gerçek anlamda dinlemek bazen çok zor olabilmektedir. Günün
yorgunluğu ya da işin genel stresi içinde insanlar mevcut durumdan kurtulmak isteyebilirler.
Karşısındaki kişi hakkındaki olumsuz görüşleri ya da geçmiş tecrübeleri veya benzeri birçok
durum

kişilerin

karşılarındaki

bireyleri

dinlemelerini

engelleyen

nedenler

haline

gelebilmektedir. Tüm bunlara rağmen profesyonellerin öncelikle iyi bir dinleyici olması
gerekmektedir. İşbirliği ve etkili iletişimin temel becerilerinin başında dinlemek gelmektedir.
Karşılıklılığın olması ancak dinleme ile gerçekleşebilecektir.
Dinleyen kişilerin belirgin özellikleri arasında göz kontağını korumak, jest ve mimikleriyle karşı
tarafa geribildirimde bulunmak, sözel tepkilerini doğru anlarda uygun biçimde gerçekleştirmek
gibi davranışlar görülmektedir. Dinleyen kişiler karşı tarafın söylediklerini tekrarlama ya da
özetleme benzeri davranışlarla iletişimi destekleyici biçimde etkileşimi girdikleri görülmektedir.
Dinlemeyen kişilerdeyse sorulara yanıt vermeme, tekrar ettirme, odaklanmama, göz kontağı
sorunları yaşama, jest ve mimiklerle uygun olmayan ipuçları sunma halleri görülmektedir.
Dinlemeyen kişilerin sıklıkla karşılıklı söz almaya dayanan iletişimde zorluk çektikleri, sıralarına
uymadıkları, diğerinin sözünü erken kestiği, karşılıklı konuşmayı uygun zamanda bitiremediği
gibi davranışlar görülebilmektedir.
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Olumlu/destekleyici dil kullanmak: İkili ilişkilerde bilhassa profesyonel ortamlarda sıklıkla
yapılan hatalardan biri istemeden de olsa eleştirici hatta zaman zaman suçlayıcı dil
kullanımıdır. Kişilere sürekli hatalı olduklarını söylemek hataların düzelmesine yardımcı
olmaktan çok sorun artırıcı bir durum ortaya koyar. Sürekli hatalı olduğu söylenen kişilerin
sıklıkla kendilerini iletişime kapattıkları da gözlenebilmektedir. Bu nedenle kişilerin hataları
olduğunu sürekli önlerine çıkarmaktansa onları yapmaları gerekenleri yapış şekilleri hakkında
ipuçları sunmak, yaptıkları hakkında uygun durumlarla ilgili destekleyici kullanmak çok önemli
hale gelmektedir.
Eşitlik anlayışına sahip olmak: İletişim esnasında mutlaka hatırlanması gereken bir konu
varsa o da herkesin eşit olduğudur. Kişilerin görevi, sorumluluğu, sahip oldukları ya da
olmadıkları hiçbir şekilde iletişim içinde bir unsur haline gelmemelidir. Kişilerin karşısındaki ile
eşit olduğu fikrine sahip olmaması sıklıkla bir tarafın iletmesi, söylemesi ya da buyruk vermesi
diğer tarafın söylenenleri yerine getirmeye çalışan kişiler haline gelmesi ile sonuçlanır. Bu ve
benzeri davranışlarla zengin, destekleyici ve açık karşılıklı iletişimden çok tek taraflı bir
konuşma hali söz konusu olacaktır.
Jest ve mimik kullanımı: Günlük iletişimin çok büyük bir kısmı sözel olmayan iletişim olarak
gerçekleşmektedir. Jest ve mimikler düşünülenden çok daha etkili olabilmektedir. El ve kollarla
gerçekleştirilen hareketler ve basit yüz hareketleri kısa yolda hızlı biçimde mesajın verilmesi
anlamına gelebilmektedir.
Olumlu ve destekleyici anlamda jest ve mimik kullanımları yapılabileceği gibi olumsuz mesaj
vermek için de jest ve mimikler etkin biçimde kullanılabilir. Başı yukarıdan aşağıya sallamak,
ya da sağa sola doğru sallamak örnek olabilecektir. Gün içerisinde konuşurken ellerimizi
açmak bilmediğimizi anlatmak için bir jest olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda
karşımızdaki konurken göz devirmek de beğenmediğimiz, küçük gördüğümüz gibi benzeri
anlamlara sahiptir.
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Net ve Anlaşılır Olmak: Kısa ve net ifadeler iletişimin önünü açan ifadelerdendir. Geçiştirme
tavrı ya da umursamazlık tavrı gibi görünmeyen kısa ama açık ve karşıdakinin ihtiyacını
karşılayacak kadar uzun ifadelerin kullanılması iletişimin kalitesini artıran davranışlardandır.
Aşırı kısa ve geçiştirici ifadeler ya da umursama ifadeler gibi anlaşılmasını engellemek için
anahtar “açıklayıcı” olmanızdır. Uzatmadan, kısa, ama açıklayıcı konuşmalar, bazen iletişim
kurtarıcıdır.
İletişim

öncesi

hazırlanmak:

Karşı

taraf

ne

bilmeli?

Sorusuna

yanıt

vermekle

başlayabilirsiniz. Ardından hazırlığın diğer bir parçası da nasıl yaparsanız karşı tarafın da temiz
ve net bir şekilde anlamasını sağlarsınız sorusuna yanıt bulmanızdır. İletişimin diğer
özelliklerine dikkat etmeniz için kendinizi önden düzenlemeniz için basit bir düşünce biçimi
diyelim buna. Mesaj doğal akışı içinde gidecektir fakat çerçevesini önden hazırlamanız bir
profesyonel iletişim için çok önemli olabilecektir.
Uygun Sorular sormak: Profesyonel iletişimde soruların uygun seçilmesi önemlidir. Çocuk ve
konuya odaklı kalmak her zaman önemlidir. İletişimi olması gerektiğinden daha özel hale
getirmeyecek bir dil kullanılması, soruların dikkatli seçilmesi önemlidir. Aşırı kişisel sorular,
yargılayıcı sorular ve tavırlar işbirliği içinde olması gereken tarafların iletişimlerini olumsuz
etkileyecektir.
Bireysel özelliklere dikkat etmek: Her çocuk ailesi ile bir bütün olarak karşımızdadır. Fakat
atlanmaması gereken diğer bir konu işbirliği yapacak olan herkesin bireysel özelliklerine dikkat
ediliyor olmasıdır. Profesyonellerin de ekibin bir parçası olarak bireysel özelliklerinin dikkate
alındığı bir tavır sergilenmesi önemlidir.
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Engeli olan çocukların eğitim hizmetlerinin başlayacağı RAM sürecinden itibaren yasal olarak
kararlar bir “grup” insan tarafından alınmalı ve uygulanmalıdır. Bu sürecin etkili sonuçlar
üretebilmesi için grubun hedefe dönük ve etkin biçimde çalışması gerekmektedir. Bunun için
de “iş birliği” anlayışının yerleşmesi önemlidir.
İş birliği kavramına bakıldığında ise kelime anlamı olarak iş birliği; amaç ve çıkarları bir
olanların çalışma ortaklığı olarak tanımlanır (TDK, Güncel Türkçe Sözlük). Alanyazında ise iş
birliği; ortak bir hedef için gönüllü olarak çalışan en az iki eşit tarafın olduğu, karar verme
sürecinde ortak sorumluluk alınan doğrudan bir etkileşim süreci olarak tanımlanmıştır. Başarılı
bir iş birliğinin özelliklerini ise;


Gönüllülük,



Katılımcılar arasındaki eşitlik,



Karşılıklı hedefler,



Karar alma sürecinde ortak sorumluluk,



Ortak kaynaklar,



Hesap verilebilirlik,



Kişisel düşüncelere ve uzmanlıklara değer vermek

olarak açıklamışlardır. Bu özellikler aşağıdaki gibi özetlemişlerdir.
Ekiplerde ya da gruplarda çıkan sorunların önemli kısmı yukarıda bahsi geçen ilkelerin etkin
biçimde

hayata

geçirilememesinden

kaynaklanmaktadır.

Bazı

durumlarda

kişisel

özelliklerimizin ya da karakterimizin işin içine karışmaya başladığının farkına bile varmamış
olabiliriz. Fakat bu tür durumların grup çalışmalarına ne kadar büyük zararlar verebileceği de
ortaya konulmuştur.
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Gönüllülük: İş birliğinde gönüllülük birinci ilkedir. İş birliğinin hem iş birliğine katılan
profesyonellere hem de iş birliğinden dolaylı olarak etkilenecek olan çocuklara faydalı olması
için en önemli unsur gönüllülüktür.
Eşitlik: İş birliğine katılan tüm profesyonellerin eşit derecede değerli olmasını ifade eder. İş
birliğine katılan taraflar süreçte eşit derece söz sahibidir.
Karşılıklı Hedefler: Ortak bir amaca hizmet etmek iş birliğinin en önemli ögelerinden biridir. İş
birliği içine giren profesyoneller ancak ortak bir amaç olduğunda iş birliği için girişimde
bulunurlar. İş birliğine katılanlar, ortak bir amaç etrafında birleşildiğinin bilincinde olmalıdırlar.
Karar Alma Sürecinde Ortak Sorumluluk: İş birliği yapan profesyoneller iş birliği sürecinde
alınan tüm kararlarda ortak sorumluluk alırlar. Bu durum hem iş birliğine eşit derecede katkı
sağlamak hem de iş birliği sürecinin başarısının devamı için önemlidir.
Ortak Kaynaklar: İş birliğine katılan eş taraflar kendilerine ait kaynakları iş birliği sürecine
dahil ederler. Bu kaynaklar kişiye ve duruma göre değişebilir. Bu kaynaklar kimi zaman
uzmanlık, materyaller, zaman veya başka şeyler olabilir.
Hesap Verilebilirlik: Önemli kararlar alınırken olduğu gibi iş birliği sonucu ortaya çıkan olumlu
ya da olumsuz sonuçların iş birliği yapan profesyoneller tarafından paylaşılması
gerekmektedir.
Kişisel Uzmanlıklara ve Düşüncelere Değer Vermek: İş birliğine dayalı çalışmalar aynı
zamanda mesleki gelişmeyi simgeler. İş birliği yapan profesyonel taraflar karşılıklı olarak
kişisel düşüncelere ve uzmanlıklara değer vermeli ve bu iş birliği sürecinin hem kendi hem de
karşı tarafın uzmanlık alanlarına olumlu katkılar yapmasını sağlamalıdır. Bunun bilincinde
olarak iş birliği sürecine dahil olmalıdırlar.
İş birliği yapıya göre veya amaca göre oluşturulur. Yapıya göre oluşturulan iş birliği çok
disiplinli; disiplinler arası ve disiplinler ötesi iş birliği gerçekleşir.
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İş birliği kavramı adı konulduğundan itibaren bir gelişim süreci içerisinde olmuştur. Özel eğitim
hizmetlerinin sunulmasında ilk ortaya çıkan sorunlardan bir tanesi tüm sorumluluğun tek kişinin
üzerine kalıyor olmasıdır. Bu sorumluluğun büyüklüğü ve yapılabilecek yanlışların ortaya
çıkarabileceği sorunlar zaman içerisinde daha net ortaya konulmuştur. Bu durumların
azaltılabilmesi için uzmanların ve ailelerin birlikte çalışmasının uygun olacağı fikri daha fazla
rağbet görmeye başlamıştır. Bu sürecin işletilmesinde farklı modeller de bu şekilde gelişmeye
başlamıştır. Gelişim sıralarına göre modeller aşağıda özetlenmiştir.
Çok disiplinli iş birliği: Yöneticiler, öğretmenler, veliler, çocuklar, farklı profesyoneller, genel
eğitim öğretmenleri ve özel eğitim öğretmenleri çok disiplinli iş birliği sürecinde yer alır. Bu iş
birliği biçimde yer alan her üye birbirinden bağımsız olarak çalışır ve iş birliği gereken durumlar
olduğunda toplanır.
Disiplinler arası iş birliği: Özel eğitimciler, genel eğitimciler, ilgili profesyoneller, okul veya
kurum yöneticileri, ebeveynler ve uygun durumda olan çocukların bağımsız olarak iş birliği
içinde çalışması anlamına gelir. Ancak, disiplinler arası bir ekibin üyeleri birbirleri ile bilgileri
paylaşmak için daha sık bir araya gelmelidirler. Örneğin çocukların ihtiyaçlarını ve ilerlemeyi
tartışmak için ortak bir hazırlık sürecini paylaşmak amacıyla iş birliği yapılabilir.
Disiplinler ötesi iş birliği: Ekibi özel eğitim öğretmenleri, genel eğitim öğretmenleri ve bu
alanla diğer ilgili profesyoneller oluşturur. Ekibin yaptığı çalışmalar aktif ve dinamiktir. İş birliği
ekibinde çalışanlar rollerini değişebilir ve iş birliği sürecindeki sorumluluğu paylaşabilirler.
Çocuğa uygulanan öğretim uygulamalarında ya da başka bir sağaltım aşamasında bir ya da
iki takım üyesi sorumluluğu üstelenir.
Disiplinler ötesi iş birliğinde 3 farklı amaç için ekipler oluşturulabilir. Sınıf içi yardım amacıyla,
özel eğitim hizmetlerini sunmak ve önleyici müdahalelerde bulunmak amacıyla ekipler
oluşturulabilir.
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Kaynaştırma ortamları iş birliği ihtiyacının en fazlalaştığı ortamlardandır. Kaynaştırma
ortamlarına yerleştirilen engeli olan çocuklar için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekliliği de
iş birliği kavramının önemini artırmaktadır. Uygun iş birliği; problemi ortaklaşa çözme iş birliği
ile öğretim, ekip çalışması ve danışmanlık olarak sıralanmaktadır.
Problemi ortaklaşa çözme: İş birliğinin temelinde problem durumu ortaklaşa çözme yatar. Bu
süreç bazı alt basamakları içeren zor bir süreçtir.


Ortak bir gereksinimin farkına varma: Problemi ortaklaşa çözme, problem duruma ortak
olan herkes tarafından ortada bir problem durum olduğunun farkına varılması ile başlar.
Bir sınıfla ilgili tüm kişileri ilgilendiren ortak bir problemin ya da durumun, iş birliğine
dayalı olarak çözülmesi gerekmektedir çünkü bu “herkesin” ortak sorunu ve aynı
zamanda sorumluluğudur.



Problemi tanımlama: Problemi ortaklaşa çözme sürecindeki en önemli basamak
problemi tanımlama basamağıdır. İş birliği yapacak profesyonellerin problemi
tanımlaması; problem hakkında bilgi toplaması, bu bilgilerin analiz etmesi ve problemi
betimlemesi ve ortak bir sonuca vardırması süreçlerini içerir. Problem tanımlanırken
her şey açıklıkla yazılmalı ve kişisel fikirler, ön yargılar problem tanımından çıkarılmalı
ve problem olduğu gibi betimlenerek ortaya konulmalıdır.



Çözüm üretme: Problem varsa çözüm de vardır. Yapılması gereken ekibin buna uygun
şekilde bakmasını sağlamaktır. Değişik çözüm yollarına ulaşabilmek için taraflar
fikirlerini söyleyerek tartışmalı yani probleme ilişkin olası pek çok çözüm önerileri ortaya
koymalı ve bunlar üzerinde tartışılarak ya da üzerinde çalışarak olası çözüm önerilerine
karar verilmesi gerekmektedir.



Çözümleri değerlendirme: Çözümler üretildikten sonraki aşama, bu önerilerden
hangisinin uygulanabilir olduğuna ve problemi çözmede en etkili ve doğru çözüm yolu
olabileceğine ortaklaşa karar verilmelidir.
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Ayrıntılı planlama: Kararlar alındıktan sonra kararın uygulanması aşamasına geçilmesi
gerekmektedir. Seçilen çözüm hayata geçirmek için gerekli olan iş basamaklarının
gerçekleştiriliş yollarının planlanması aşamasıdır. Eğer çocuğun gelişimi için gerekli
olan

çözüm

davranış

sağaltımı

uygulanması

ise

bunun

geliştirilmesi

ve

uygulanmasında işlerin ve sorumlularının ve tamamlanma süresinin belirlenmesi bir
plana bağlanmalıdır.


Çözüm önerilerinin uygulanması: Çözüm önerisine göre ekipteki kişilerin rollerini tam
olarak yerine getirmesi çözüm önerilerinin başarı ile uygulanmasını da beraberinde
getirecektir. Uygulama sırasında, önerilerin etkililiğine ilişkin veri toplamak çözüm
sürecinin işe yarayıp yaramadığını ortaya koyacaktır.



Sonuçları değerlendirme: Bu süreçte üç farklı durum ortaya çıkabilir. Birinci durumda
çözüm önerileri başarılı olur ve ilgili problemi ortadan kalkar. İkinci durumda, çözüm
önerileri kısmen başarılı olur ve istenen başarıyı tam olarak getirmeyebilir. Bu nedenle
çözüm önerilerinin ve uygulanan çözüm yollarının yeniden gözden geçirilmesi ve
gerekli düzenlemelerin yapılaması gerekmektedir. Üçüncü durumda ise çözüm
önerileri başarısız olabilir. Bu durumda da başarısızlığın nedenlerinin tartışılıp yeni
çözüm önerilerinin sunulması gerekir.

Okul ortamlarında iş birliği ile ilgili uygulanan bir diğer yol ise iş birliği ile öğretimdir.
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İş birliği ile öğretim: İş birliği ile öğretim genel ve özel eğitim öğretmenlerinin aynı sınıf
içerisinde öğretimle ilgili faaliyetleri planlamalarını gerektirmektedir. İş birliği ile öğretim,
öğrencilerin gereksinimine ve işlenecek derslere göre farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle farklı
türde iş birliği ile öğretim yaklaşımları bulunmaktadır. Bunlar:
(a) Öğret-Yardım Et,
(b) İstasyon Öğretimi,
(c) Paralel Öğretim,
(d) Alternatif Öğretim ve
(e) Takım Öğretimidir.


Öğret-Yardım et: Öğretmenlerden biri öğretimi sunarken diğer öğretmenin sessizce
öğrencilere bireysel olarak yardım eder.



İstasyon öğretimi: Sınıfta oturma düzeni iki ya da üç grup (istasyon) şeklinde
düzenlenir. İlgili dersin içeriği iki parçaya ayrılır. Her öğretmen kendi bölümünü hangi
istasyonda çalışıyorsa orada sunar. Daha sonra çocuklar istasyon değiştirerek diğer
istasyona geçerler ve dersin diğer bölümünü tamamlarlar.



Paralel öğretim: Paralel öğretimde, sınıf iki gruba ayrılır ve öğretmenler sınıf içinde bu
iki gruba öğretimi farklı öğretim teknikleri ile sunarlar. Bu durumda, iki gruptaki çocuklar
aynı konu ya da üniteyi farklı öğretim teknikleri sunan iki farklı öğretmenden öğrenmiş
olurlar.



Alternatif öğretim: Bu yaklaşımda sınıftaki öğrenciler, büyük ve küçük grup olarak ikiye
ayrılır. Oluşturulan küçük grup, öğretimde desteğe ya da farklı düzenlemelere
gereksinim duyan öğrencilerden oluşur. Öğretmenlerden biri büyük gruba öğretim
sunarken diğer öğretmen küçük gruba öğretimi bireyselleştirerek sunar. Akran
desteğinin sağlanması amacıyla büyük gruptan bir öğrenci küçük gruba dahil edilebilir.



Takım öğretimi: Takım öğretiminde, öğretmenler öğretimindeki liderliği paylaşırlar.
Sınıfta öğretim sırasında eşit sorumluluk alarak dersi anlatırlar. Öğretmenler ve
çocuklar arasında karşılıklı etkileşim halinde ders işlenir.
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Danışmanlık: Öğretmenler sınıflarında bulunan özel gereksinimli çocuklar için, farklı uzmanlık
alanlarındaki profesyonellerden yardım alabilirler. Farklı uzmanlık alanlarından olan
profesyoneller çocuğun durumu ve gereksinimlerine göre öğretmene danışmanlık yapabilirler.
Danışmanlığın başarılı olabilmesi için mümkünse uzmanla yüz yüze görüşülmesi, eğer bu
mümkün değilse, hakkında iş birliği yapılan çocuğun durumunu betimleyen bir rapor
hazırlanması ve danışmanlık yapılacak durumun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
Özel eğitim öğretmenleri, genel eğitim öğretmenleri, psikologlar, psikiyatristler, fizyoterapistler,
dil ve konuşma terapistleri, odyologlar, danışmanlık hizmeti alınacak gruplar içinde yer alabilir.
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Ekip Olma: İş birliği, bir ekip anlayışı içinde gerçekleştirilmesi gereken bir eylemdir. Birlikte
ortak bir amaç için çalışan profesyonellerin başarılı olabilmesi, bir ekip anlayışı içerisinde
çalışılmasını gerektirir. Ekipler, amaçları ortak ve açık bir şekilde ifade edilmiş, aktif ve
sorumluluğunu bilen üyelerden oluşmaktadır. Üyeler bireysel konumlarını, ortak amaca
ulaşmayı engellemeyecek şekilde ekibin dışında tutar. Bu üyelerden bir ya da birkaç tanesi
gruba liderlik yapabilir.
Yukarıda bahsedilen iş birliği ekipleri ve iş birliğine dayalı uygulamalar, iş birliğine katılan
profesyonellerin özveri ile çalışmalarını gerektirir. Okul ortamlarında iş birliğine dayalı
çalışmanın zor olduğu; ama iş birliğine dayalı her çabanın çocukların başarısı, öğretmenlerin
başarısı yönünde değerli olduğu belirtilmektedir.
Olumlu iş birliği için belirli unsurlar göze çarpmaktadır. İş birliğine katılan kişilerin iş birliğine
olan kişisel inançları, iş birliği tekniklerinin o kişi tarafından öğrenilmesine, iş birliği için zaman
ayırmasına imkan sağlar. İş birliğine katılan profesyonel tarafların iletişim becerileri de iş
birliğinin en önemli unsurlarından biridir ve iş birliğinin gelişimi üzerinde büyük etkisi olabilir.
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Etkili bir iş birliği için bir başka önemli unsur da etkili iletişim stratejileridir. Etkili bir iş birliği için
dinleme becerilerinin öncelikli olarak gelişmiş olması önemlidir. Etkili iletişim için karşı tarafın
kullandığı, jest, mimik gibi sözlü olmayan sinyaller de oldukça etkilidir.
Etkili bir iş birliği için önemli bir diğer unsur ise, iletişim alışkanlıklarından kaçınmakla
mümkündür. İletişim ile ilgili olumsuz cümleler kullanmak ya da tüm sorumluluğu kendi üstüne
almak etkili bir iş birliğini olumsuz yönde etkileyecektir. Karşı tarafa güven ve saygı iş birliğinin
sürmesi için oldukça önemlidir. İş birliğine katılan kişinin bu konudaki kişisel sorumluluğu onun
iletişim becerilerini etkiler. İletişim becerileri de etkileşim süreçlerini etkiler. Etkileşim süreçleri
ise sırayla uygulanan programı ve iş birliğinin içeriğini etkiler. Okul ortamlarında gelişen iş birliği
süreçlerinin olumlu sonuçlar oluşturması pek çok etkene ve iş birliği uygulamalarının
profesyoneller tarafından bilinmesi ile mümkündür.
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