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• Information-for-teachers-of-english
• Visually impaired students in ELT classes

1.Engellilik Araştırmaları Kongresi
İstanbul Üniversitesi

24-25 Kasım 2016

Engelli öğrenci EÖ
kendi tercihlerinden sorumlu.
Engel durumu görünür veya

görünmez; sabit veya değişken; 
doğuştan, yavaş ya da aniden

başlayabilir. Herhangi bir bozukluk, 
güçsüzlük, yetersizlik eğer öğrenme 
veya yaşam koşullarında dezavantaj 

oluşturduğunda destek talep edebilir.  

Paydaşlar
Öğrencinin kendisi   EÖ

Öğretmen(ler)i Ötm                 Sınıf ve Akranları  SA
Bölüm öğrenci işleri sorumlusu BÖI     Seviye koordinatörü SK

Hazırlık Engelli öğrenci koordinatörü EÖK 
Üniversitenin Engelli Öğrenci Birimi EÖB

İfade
«Engelden dolayı dezavantaj 

yaşayabilen bir öğrenci uygun koşullar 
talep edebilir»

Birkaç başvuru yolu ilan edilir: farklı kişiler, email/ 
telefon/ ofis. Öğrenci ve öğretmen kolayca  

sorumluya ulaşabilmeli.

Süreç
• Sistem kurmak: 

• Sorumlular ve görevleri
• Zamanlama
• Kaynaklar

• Engelli öğrenciyi belirlemek:
• Sorumlu kişiler arası 

bağlantı ve sistem
• Duyuru: websayfasında 

herkes için; toplantı ve 
email yoluyla öğretmenlere 
ilk gün anons edilecek ifade 

• Engelli öğrenciyi desteklemek:
• Öğrenci ile görüşme: ihtiyaç 

ve tercihleri. Kaynaklar ve 
makul olanaklar

• Öğretmene başta 
yönlendirme ve dönem 
boyu mentörlük

• Takip ve geri bildirim:
• Dönem boyunca gerekli 

paydaşlara soru
• Dönem sonunda anket

• Sistemi güçlendirme
• Zayıf noktaları pekiştirme:

sorunu belirleyerek, 
anlaşılır bir dille anlatma, 
varsayımları açıklama, 
sorumlulukları netleştirme, 
iş dağılımı yapma, kaynak
çeşitlendirme.

• Yeni öğretmenin 
formasyonunda 1 saat 
eğitim.   

Bulgular:  Yıllardır alternatif materyal ve dil öğretim/eğitim yöntemleri 
konusunda araştırmalar yapılmış olmasına karşın, öğrencinin engelliliğini 
ifşa etme kararını kolaylaştırmak, daha önce farklı gereksinimi olan bireylere 
ders vermemiş öğretmenleri desteklemek ve alternatifler ve makul çözüm 
yelpazeleri yaratmak konusunda olanaklar sağlamak konusunda az sayıda 
araştırma mevcuttur.   
Öğretmen ve yönetici gibi birçok çalışan, psikolojik hassasiyetlerinden dolayı 
profesyonel kimliğinin arkasına saklanır ve özel eğitim için sorumlu 
olmadığını söylerdi.  Desteklendiğinde öğretmen ve yöneticiler engelli 
öğrencilerinin, tüm öğrenciler gibi motivasyonları ölçüsünde başarılı 
olabildiğini gördü.
Bu yaklaşımla, işitme engeli veya disleksi gibi görümeyen engelleri olan 
öğrenciler tespit edilmeye başlandı.  Yine de sayılar (7/3000 TIB, 2015) yurt 
dışındaki oranlardan çok düşük (% 10’dan fazla Britanya 2014). Bu da halen 
tüm engelli öğrencilerin engellilik durumlarını ifşa etmediğini 
göstermektedir. 
Sonuç:  Engelli bireyler, sivil toplum örgütleri (EGED, Eğitimde Görme 
Engelliler Derneği), akademisyenler ve İngilizce öğretmenleri işbirliği içinde 
çalışarak daha fazla engelli bireyin daha başarılı bir şekilde yabancı dil 
öğrenmeleri sağlanabilir.

Yöntem:  ODTÜ Temel İngilizce Bölümü’nde (TİB) okuyan az
sayıda görme engelli öğrencinin durum ve ihtiyaçlarının
takibi ile ilgili çalışmalar 1990’lı yıllarda başladı.  Verilen
eğitimler, öğrencinin istediği yöntemler, yurt dışında
kullanılanlar ve öğretmenlerin makul gördükleri gibi çeşitli
yöntemler karşılaştırıldı. Öğrencilerin yetenekleri ve tercih
ettikleri öğrenme tarzları, öğretmenlerin özgüveni ve
yetkinliği, bunun yanı sıra sınıf ortamları, geniş ölçekli
programların, koordinatörlerin organizasyon sınırları içinde
tutuldu.  
Bir öğrenci engel durumunu ifşa ettiğinde, TİB Engelli 
Sorumlusu; öğrenci, öğretmeni, program koordinatörü ve 
öğrenci işleri sorumlu bölüm başkan yardımcısıyla ayrı ayrı 
bireysel görüşme düzenler.  Öğrencinin yabancı dil sürecinde 
öğrenmesi veya yeteneklerini değerlendirmesinde herhangi 
bir aşamada dezavantaj oluşturabilecek her tür uzun vadeli, 
fiziksel, duyusal veya zihinsel durumlar göz önünde 
bulundurulur. Bu ilk adım en kısa sürede atılırsa gereksiz 
korku veya yanlış varsayımlar oluşmadan, yapıcı bir bakış 
açısı geliştirilir.  

Kurum/BÖI
Sistem kurup yürütür.
Bilgi verme, duyuru 

yapmakla yükümlü. İfşa eden 
EÖ’yü

desteklemeli.

Sınıf ve 
Akranlar SA
dahil edilerek 

sorumluluk
verilirler, ders 

ve ödev 
partnerliği

Öğretmen Ötm
Ders ve değerlendirmeyi

öğrencinin ihtiyacına
uyarlar. EÖK İle danışır 

EÖK sistemi BÖI

ile kurar ve koordine eder. 
Dönem başında anons eder.  
Tüm EÖ ve Ötm ile ayrı ayrı

görüşüp ihtiyaç ve olanakları
tesbit eder. Veri tabanını
günceller. Gerektiğinde

başkalarına danışır

Yanlış varsayıma dikkat!
• Öğrenci ihtiyaçlarını anlatabilir!
• Engelli zavallı ve çaresizdir!
• Öğretmen engellilik konusunda rahattır ve 

ders vermeye hazırdır!
• Muafiyet çözümdür!
• Tek başıma halledebilirim!

Sınavda eşitlik
Tıbbi rapor veren uygun makul koşul talep 

edebilir.  Gözetmen haberdar olur.

SK EÖK ile 

danışarak ders 
programına göre 
materyalleri ve 
sınavları uyarlar

EÖB Engelli Öğrenci 
Birimi Üniversite çapında 

standart belirler ve bölümler
arası geçişler ayarlar.
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