
 1 

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Eğitim Metodları Mahalli Seminer Programı 

 “Görme Engelli İngilizce Öğretmenlere hizmet ici eğitim”  
 
 
Claire Özel       Yalova, 25-29 July 2005.   
 
 
 
Katılım:  
Ankara, İstanbul ve İzmir’den kayıtlı 9 kişiden 6 kişi geldi.  İki kişi eşlerinden izin 
alamadığından gelememiş.  Öteki kişinin neden katılmadığı bilinmiyor.   
 
5 günlük bir faaliyetten ancak sınırlı sonuç çıkar, ama kısa zamanda en önemli, en 
acil noktalara bakılacaktı.  Herkesin beklentilerinde belirsizlik vardı, hem katılanlar 
hem eğitim veren; bu belirsizliğe yer vermek önemliydi: grup olarak yeni noktalar 
keşfetmek için fırsat verildi.  Dersten çıkan fikirleri kaydedildi, ama bazen daha 
önemli noktalar ders dışında ortaya çıktı.   
 
 Yabançı Dil Öğretme-Öğrenme  
 
Kaliteli öğrenme için yöntem: Sonuçlar kadar süreç önemli: bir öğrencinin notlarına, 
bilgisinin miktarına bakılırsa öğrenme yüzeysel olabilir.  Derin bir öğrenme için süreç 
önemlidir. Sadece sonuça bakılırsa bilgi edinmiş gibi gözükebilir ama kalıcı olmaz.  
Çocukların yaşına uygun oyunlarıyla (ve görme engellilere uygun) çeşitli yöntem 
kullararak, öğrencilerin hata yapılması izin vererek hedefe giderken, her çocuk kendi 
‘öğrenme tarzı’ gibi keşifler yapılır.  Öğrenmenin kalitesi önemli: eğer bir öğrenci az 
bildiği halde çeşitli durum/fikir ifade edebilirse, papağan gibi öğrendiği yüzlerce 
kelimenin kullanamayan pasif bir öğrenciye göre daha iyi öğrenmiş – ama bunu 
sınavda nasıl yansıtılır?  Müfredat buna yer veriyor mu?  Yoksa çocuklar her gün 
anlamadığı bilgi ‘öğrenmeli’ mi? Buna göre sadece ‘çeviri yöntemi’ yapılmamalı; 
çocukları aktive eden yöntem, çoklu zeka modeli, ve okulların teknoloji imkanlarına 
gore ugulanılabilir çeşitli yöntem kullanılmalı. Varolan e-sayfaların ne kadar görme 
engellilere uygun olduğu araştırılabilir.  e-bilgi: dünyanın varolan EFL (English as a 
Foreign Language – İngilizce Yabancı Dil Öğrenme*Öğretme) bilgileri görme 
engellilerin için hangisi uygun oldğunu British Council’in destegiyle uluslararası bir 
proje olabilir. 
 
Kelime öğrenmek: Türkçe-İngilizce ortak kelimeden başlayınca, öğrenci fazla 
uğraşmadan bilgi sahip olur.  Özgüvenine iyi gelir.  Genel ‘EFL/young learners’ 
uzmanından bilgi alınır (Lisa, British Council).  Kelime öğrenince mutlaka yazılışı 
öğrenilmeli. Bunun için EGOkartlanından faydalanılır.1 
 
 
Öğrenciler:  Başta hevesli olan öğrencilerin ilgileri tutabilmek için, çeşitli teknik 
gerekir.  Şu an kullanılan metodları (sınavlar dahil) öğrencilerin hevesi kırıyormuş.  

                                                 
1 Ankara’nın EGO toplu taşıma kartları kullanıldıktan sonra toplanılır.  Kullanma yöntemleri hakkında bir 

kılavuz  Körler Okulunda çocuklarıyla yazıldı. 
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Öğrencilerin beklentileri ‘İngilizce bilmek’ ise, en azından kısmen öğrencilerin 
hedeflere ulaşılabilir mi?  Öğrenciye esnek ve rahat az bilgi nasıl kullanılır?   
Kim İngilizce öğrenmeye hazır?  Ancak kendi ana diline sahip bir kişi yabancı 
kavrama gelebilir. İngilizce öğrenmeye hazır olan öğrenciler İngilizce derse gelsin.  O 
seviyeye gelmemiş öğrenciye ‘bakılacaksa’, bakıcısı İngilizce öğretmeni olmamalı.  
 
 
İngilizce ders neden verilir?:  Genel olarak ‘öğrenciler neden İngilizce öğreniyor?’ 
sorusunun cevabı MEBnin yabancı dil politikası belirlerse başka soruya cevap olur: 
Bazı okulda müfredata göre fazla İngilizce ders veriliyor.  Bu derslerin amacı nedir: 
Hangi öğrenciye verilir: seçmeli, zevk alanlar için yoksa notları zayıf olanlara 
İngilizceyi kafalarına sokmak için? Ayrıca yabancı dil eğitimi neden bu kadar ‘gramer’ 
temellidir?  Yabancı dil kullanılmalı: hem öğrenirken, hem geleçege yönelik, mesela 
mesleki İngilizce.  Çocuk-merkezi bir yöntemi olmalı 
 
Görme engelli öğrenciye uygun materyal: Körler okullarında kullanılan kitaplar gören 
öğrenciye hazırlanılan kitabının kabartması olduğundan varolan materyallar çok fazla 
görseldir.  Görme engelli birisi resime bakamayınca, alıştırmanın bir anlamı 
kalmıyabilir. Gramer açıklamaları tablo olarak ‘scanner’dan okunmaz.   
İngiltere  gibi yerlerde hala basılı metinden ‘scanner’ ile kabartma yazıyı çıkartmakta 
sıkıntılar yaşanılıyor: otomatize olmamış, hataları doğrulamak için çok emek ister.  
Bilgisayar ortamında hazırlanmış metinden başlayarak yine de kabartma okuyan 
kişiye uygun duzenleme gerekir. Dunyada sırf görme engelli yabancı dil öğrenciye 
hazırlanılmış materyal var mı? (Mary Bounds, British Council) Eğer görme engelli 
öğrencilere uygun bir yöntem geliştirilecekse, daha işitsel ve dokunsal, pratik ve 
kullanmaya yönelik olmalı.  
 
Uzun vadeli bir hedef: görsel materyal olmayan bir dil yöntemi, ve kitap seti 
geliştirilebilir.  Kitaplar Türkiye’nin kültürü, çalışma yöntemleri, altyapısı ve genel 
bilgileri göze alınarak hazırlanılacak.  Önemli konulardan bazıları: kontekst, 
dokunulacak nesne ve oyuncak (kitapla verilmiyecekse, her yerde kolay bulunacak 
şeyler olmalı), ses ve kaydedilmiş materyal (CD kasete göre dayanıklı), koku ve tat...   
Araştırma sürecinde ‘gören sınıfta resim kullanımına bakılmalı.  Resime alternatif 
yaratmak basit bir konu değil, çünkü ‘1resim=1000 kelime’, algı çeşitliliğe bağlı, ...  
Resim uyarıcı olur, ve öğrenciler ‘kim, ne, kaç, hangi,... ‘ soru sorar.  Bunun alternatifi 
nedir?   
 
Dinleme: MEB Eğitek’in ‘ses’ CDler üzerinde bir çalışma yapılırsa, çok daha faydalı 
olur: şimdi ham malzeme olarak direkt derste kullanmaya hazır değil. 
Bazı okul müdüründen ‘İngilizce laboratuvar’ isteyene, ‘sana CD çalar yeter’ cevabı 
olmuş. Aslında görmeyen öğrenci için, kitaplar hala uygun olmadığı halde, 
laboratuvar çok önemli bir alternatif.  Okullar arası standardizasyon olmalı. 
 
Okuma:  
İngilizce öğrenen görmeyen bir öğrenci için okumak şart.  İngilizcenin yazılışı 
konuşmasından çok farklı olduğundan her öğrenci zorlanır.  Görme engelli daha 
zorlanır çünkü hemen hemen hiç yazılı örnek ‘görmüyor’.  Kabartma okumakta çeşitli 
okuma yöntemleri var mi?  Hızlı okuma yöntemi (‘skimming’ veya ‘scanning’) 
kabartma metniyle yapılamazmış.  Verimli okumak nedir: Her kelimeyi okumak 
gerekiyor mu?  Gözle okurken bazı kelime atlamak mümkün... ama belki kabartmada 
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olmuyor.  Uzun bir metnin her paragrafın ilk cümleyi okumakla genel bir fikir oluşur 
mu?.  Yazın eve giden çocuklara okuma kitap ve roman verilebilir mi?  
Bakmadan metinden öğrenebilmek için, görmeyen kişi daha uzun zamana ihtiyac 
olur.  Ve kitaplar daha büyük ve ağırdır.Şu ana kadar, çok fazla (üniversite kazanan 
bazı öğrenci tamamen) kasete okunmuş metinden ‘okur’; böylece kelimelerin yazılışı 
görmez.  İngilizcenin gıcık taraflarından biri ‘spelling’ öğrenmeyen birisi ne internette 
giremez (kelimeleri tam doğru yazılmadan, sayfa çıkmaz), ne de Ingiliz sınava 
giremez: her aday istisnasız kompozisyon yazmalı: kabartmada olsa da.  Ve ‘spelling’ 
bilmeli.   
 
Mevcut 4. ve 5.sınıf kitapları kısaltmasız, 6.sınıf kitabpları tam kısaltmalıdır. İngilizce 
kısaltmalar Türkçeden farklı olduğundan, adım adım tanıtmak gerek ve bu sureç 
programda yer almalı. 
 
Her okulun kabartma ‘printer’ yazıcıyla metin basabilmeli: öğretmen öğrencilere sık 
sık kolay okunan metin vermeli: öğrenci hem yazılışı, hem kısaltmalara alışır.   
 
Kabartmada uzun paragraf okumak yorucu.  Kaynastırma eğitim veya sınavda, sınıfta 
tek bir kabartma okuyan öğrenciye hem ek zaman verilmeli. Ayrıca daha uygun bir 
formata getirilebilir mi, mesela büyük paragraflar daha bölünülebilir mi? 
 
Kitapları eksiklikleri tamamlamak için metot, malzeme ve metin hazırlamak gerek.  Iyi 
materyal olan öğretmenler onu internete koyarsa herkes faydalanabilir.  
 
Yazma: 
Kısaltmaları öğretilmeli, Türkçeleri gibi aşama aşama.  İlk yıllar kelimeleri iyi bilene 
kadar kısaltmalar kullanılmamalı öğrenci doğru yazılışı öğrenene kadar. 
Çocuklar pasif öğrendiğinden, kolay yazamaz ve konuşamaz: üretemez.  Şu an yazılı 
sınavda sadece verilen bir soruya kısa cevap şeklinde yazabilirler ama uzun yaratıcı 
metin yazamaz. Kompozisyon ve hikaye çalışması geliştirilmeli. 
Pano:  Sınıfin duvarinda ‘İngilizce panosu’ oluşturulabilir.  Panoya çocukların yazdığı 
hikaye, öğretmenden öğrenciye mesaj, ‘ilan’, ...  
 
Konuşma:  
Drama yöntemleri nasıl kullanılır?  Gören öğrenciyle kullanılan yöntemleri 
nedir:Gerçekçi fırsat yaratmak için, çocuklar yabancıyla bulusabilir mi?  Yurt dışına 
gitmek imkansız, en azından büyük şehirlerde oturan yabancıyla iletişim kurulabilir 
mi?   
 
Elektronik ortamı:  Internet’te ne kadar İngilizce öğrenme materyal ve yöntem var? 
Öğrencilerin kullanılabılecek materyal bulunursa, okullarda teknolojik ımkan var mı? 
Verilir mi? Ekran okuyucu programı JAWS iyidir ama bir tehlike: tembel öğrenci 
okumadan dinler.  
 
Sınav:   
Sınavın amacı nedir?  Not vermek, öğrenciyi sınıflandırmak? Oğrendiklerini ölçmek 
ise ... sınav doğru hazırlanmalı.  Yazılı bir sınav kağıdı yazı olarak verilmeli 
(Florida’nin mahkemelik kararı, Cafer Barkuş’tan alındı).  Bir okutman tarafından 
okunmuş bir metin beynin aynı yerde ‘process’ edilmiyor.  Yani, ‘okutman’ yöntemli 
sınav haksız çünkü aynı bilgi ve beceri ölçmüyor.  Sınav öğrencinin bildiği bir 
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formatta verilmeli.  Buna göre sınav adaylara tek yöntem değil,  mümkün kadar çeşitli 
format seçenekten seçebilmeli. Eğer aday Braille bilmezse ya da sınav kabartma 
şeklinde verilemezse, okutmanlara formasyon olmalı.  Her yıl görme engelli öğrenci 
sınavlarda kısmete bırakılıyor: ‘Okutmanın nasıl çıktı?’ soruyorlar birbirlerine 
sınavdan çıkınca.  
Gören öğrenciye göre sınav alternatif bir formatta verilince, öğrenciye ek zaman 
verilmeli.  Ne kadar ek zaman verilir?  Hangi kritere göre karar verilir? 
Öğrenciye bir geliştirme fırsat ta olabilir.   
 
Öğretmenler sınav kabartmalı kağıtla vermek istiyor çünkü: 

 Gören öğrenci ile aynı sınav olur. 
 Yazılı bir soru daha iyi anlaşılır 
 Yazılı kağıtta ‘spelling’ doğru, ve cevapta aynı şekilde yazılabilir. 
 Tembel öğrenci kabartma okumak zorunda (dinleme yerine) 
 Eğitimi devam etmek isteyen kişi bu tür sınav ve bilgi dağıtıma alışmalı 
 Öğrenci stresli koşulda doğru okumayı öğrenir 
 Her öğrenci gibi, hangi soruyla başlamak, hangi soru atlamak ister: öğrenci 

sorumlu.  Bağımsız karar verir 
 Her öğrenci kendi hızla çalışır. Kaç defa okur da kenisi karar verir 
 Öğrenci tek çalışıyor, başka insanla ilişki kurmak zorunda olmadan 

 
Güvenlilik:  Eğer hem öğrenci hem öğretmen görme engelli ise, sınav nasıl yapılır? 
(yoksa, öğretmen farkında olmadan, 2 öğrenci tüm kağıtlara yazabilir!) 
 
 
Materyal ve malzeme: 
Materyal çeşitlilik, erişebilirlik ve kalitesi:  Türkiye’de ne kadar kabartma materyal 
var?  Kabartmalı iki dergi okullara dağıtılıyormuş; ne kadar çocuk okuyor?  Görme 
engelliler materyalı kolay ödünç alabilirler mi?  Materyal çeşitliliği geliştirme karar 
veren kim?  Hem Türkçe, hem İngilizce çeşitlilik çok önemli.  Eğer bir çocuk küçükken 
alışkanlık olmazsa, sonradan pek okumaz ve dil sadece konuşarak bilir: ‘Güttenberg 
oncesi’ haline düşer. 
 
**Kitap ve kabartmalı metin: Kullanılan kitapları kim seçiyor?  Neden her yıl 
değişiliyor?  Kısaltmalar aşama aşama verilmeli.  Görme engelli öğrenciye uygun her 
sınıf için kitap olmalı.  Kaliteli!  Sadece ‘sıradan bir ders kitabın kabartması’ değil. Şu 
an her sınıfın kitabı ayrı, bir sınıftan sonraki sınıfa geciş olmuyor: devamlılık 
olmayınca, öğrenciler her sene farklı bir düzene alışmalı.   
Varolan kitaplarında çok hata varmiş.  Ders kitaplarda dahil; böylece öğrenci baştan 
hatalı örnek görünce, doğrusu öğrenmek zor olur.  S Kitap seçimine mutlaka körler 
okullarda ders veren (emekli değil) öğretmenler katılmalı ve kitapları seçebilmek için 
‘kriter listesi’ hazırlanılmalı katılmayanlara süreç hakkında bilgi verilecek.    
Sorun nerede?  Programda?  Matbaada?  Kalite kontrolü kim yapıyor?  Matbaada 
gören çalışanlar metinlere kontrol edebilir mi?  İngiltere’de bu konu da sorunmuş. 
 
Yeni dil öğrenenlere çok temel seviyede metin ihtiyacıi var.  Bunun için belki 
Ingiltere’de bir EFL grubuyla anlaşılabilir, çünkü tüm öğrenene ihtiyacı var.  Eğer 
internette yapılırsa, kolay indirilebilir hem de kabartmada!  (Mary Bounds, British 
Council) 
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Yayınevleriyle görüşüp, kitap yerine CDsi alınabilir mi?  Kabartma çıktısı alma hakı 
mümkün mu?  Yurt dışında yapılan bir yöntem.  
 
Az görenler için ‘normal’ ders kitaplar uygun değil: resimler karışık ve daha basit 
olmalı.  Sayfa düzenlemesi daha düzenli, daha az kalabalık.  Metinler karıştırıcı: 
hangi resme bağlı, hangi sırada.  Az gören birisi gören kişinin görsel alışkanlıklarını 
geliştirmediğinden normal kitabından yabancı kalır ve verimli kullanmaz. 
 
Sözlük: Hiç bir körler okulunda öğrencilerin kullanabileceği yabancı dil sözlüğü 
bulunmuyor (Dünyada böyle bir sözlük var mı:Mary Bounds, British Council).  
Başlangıç seviyede İngilizce öğrencilere basit İngilizce-Türkçe kabartma sözlüğü var 
mı?  Öğrenciler sözlük kullanma teknikleri öğrenmeli.  Bir alternatif: EGO kartlarla her 
öğrenci, ya da her sınıf kendi sözcük koleksiyonu yapabilir, alfabetik sıraya koyma 
öğrenir, kelimelerin yazılışı öğrenirler. 
 

**Kabartma printer: Internet’ten bilgi indirebilmek, sınıfca sınav kağıdı 
hazırlayabilmek, çocuklara kitaptan farklı metin hazırlamak; ‘normal’ okulda gören 
çocuklara sınav kağıt verilir gibi gerekçe ile öğretmenlerin kullanılabileceği kabartma 
yazıcı olmalı. 
Her okulda makinayı tamir edebilen birisi olmalı, her okula fotokopi makinesi temel 
standart alet olduğu gibi.  Bunlar ‘Rotary’nin bağışına bağlı olmamalı.  Belli bir süre 
içinde yazıcı olmayan okullara, veya tamirat yapılırken, çalışan bir makine 
gönderilmeli.  Bir okulun fotokopi makinesi arızalı olunca neler oluyor?  Aynı 
sistem/kriter olmalı.  Şu an: ‘Yazıcımız var ama .... arızalı / kimse kullanmayı 
bilinmiyormuş / insan dokunmaya korkuyor / sadece müdür kullanabilir / öğretmenler 
kullanabileceğini söylenmemiş’ çeşitli durumlar varmış.   
 
**Teyp - CD Kasette dinleme materyali: 
Okullarda standart alettir, ama her öğretmene CD çalar olmuyormus. Elektronik 
ortamindaki materyal çeşitliliği çok daha fazla.Eğitek’ten gelen kaset ve CD şu halde 
sınıfta kullanılmaz 
AB’nin Lingua projelerden biri: görme engelli İngilizce öğrencilere (ama gören 
öğrenciye de uygun olur): konuşmacılar ana dilleri İngilizce olan, yavaş anlaşılır halde 
konuşur.  Sesleri yeterli farklı olur ki dinleyenler kolay ayırt eder.  Metinleri 
okunmamalı; oyun gibi gerçek ses tonuyla soylenmeli; kelimeleri anlamayanlara ses 
tonu çok önemli.  Sohbetler sadece 2 satırlık değil; yeterli uzun ki dinleyiciler seslere 
alışır (ilk cümlelerin bilgileri fazla önemli olmamalı) sonra önemli olaya gelir.  Arkada 
sesli bir ‘fon’ olay/yer/zaman hakkında ipucu verir.  Kayıtlı tüm sesler olaya alakalı 
olup, tüm kayıtın bir anlamı olur. Farklı sahne arasında boşluk-sessizlik olmalı. 
**Bazı hikaye (mesela masallar) hem Kabartmalı hem de CD’de kayitli olursa, öğrenci 
hem okur hem dinler.   
**Egitek’in ‘sesler CD’lerinde sesli-sözsüz bir ‘dinleme hikayesi’ tasarlanılabilir.  
Edebiyat/eğitim okuyan öğrenci böyle bir proje yapar mi?  
**Istanbul’da ‘sesli kütüphanesi’ varmış.  Öğrencilerin sevdiği (dramatize roman ana 
dili konuşanla) ama seviyeleri yüksek ve ancak çevriyle anlaşıyor, ve az kaset var. 
Daha basit bir seviye hikaye ihtiyaç var 
 
**EGO kartları: Nisan 2005te Ankara dışı 13 Körler okullarına 1000er kullanılmış 
otobus kartı, yanında kullanma kılavuzu, gönderildi.  Onlarla çok fazla faaliyet 
yapilabilir.  Ama bildiğimiz kadar öğretmenlere verilmemiş.   
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**Dokunsal malzeme: eğer oyuncak sınıfa getirilirse, bir oyuncağa 10 öğrenci 
dokunacaksa, zaman fazla alır.  Kalabalık gören bir sınıfa bir resim gosterilme 2 
dakika sürer.  Görmeyen bir insan ancak elinde olan nesneye konsantre olur, tüm 
sınıfa inceleme zamanı verilecekse zaman daha fazla olur.   
 
Yöntem:  
*Öğrenciler başta çok hevesli ama sonra motivasyonu kaybediyor.  Verimli, başarılı 
öğrenebilmeli.   
*Az gören öğrencilerin ihtiyaclara bakılmalı.  
*Öğretmenlere çeşitli yöntem göstermek gerek: görme engelli bir insan gören birisine 
kadar geniş bir kaynak yelpazesi yok.  Öğretmek gerek. 
*Yeni yöntemi sadece göstererek yetmeyebilir:  Yaz kursuna katılanlar hepsi tecrübeli 
öğretmen; yani alışkanlıklarına bağlı: yeni yöntem hakkında ikna edebilmek için daha 
uzun pratik bir gösteriyle yöntemin temelleri keşfedilmeli. 
*Varolan genel tekniklerden adaptasyon olabilir.  Gören bir sınıfta kullanılan 
yöntemleri kullanabilmek için adaptasyon kompleks bir olay olabilir: tek bir değişken 
değil.  Mesela ‘aynı sınıfta farklı yetenek olan çocuklara aynı konuyu nasıl verilir’.   
 
Kaynaştırma: Bir kişiye göre ‘sanki 1970lerde daha iyi kaynaştırma vardi’ 
Şu an ilk sınıfları Körler Okullarında okuyup gerekli beceri öğrendikten sonra 
Istanbul’da bazı orta okul öğrenci körler okulunda yatılı kalıp yakın bir mahalle 
okulunda kaynaştırmalı eğitim görüyor.  Bazı çocuk kaynaştırmada okurken gezici bir 
öğretmenden kabartma öğreniyor. 
 
Kaynaştırmada okuyan görme engelli öğrencinin gören öğretmenleri ‘kör olmak’ ne 
anlama geldiğini anlıyor mu?  Empati geliştirme imkan veriliyor mu?  Bir öğretmen 
öğrencinin hayatı çok etkiliyor: mutlu çocuk derse girmek ister, istenmeyen ‘yük olan’ 
bir çocuk korku ve nefret öğrenir.  
 
Körler okullarında kaynaştırma ana sınıf öğretmenler hazır mi?  Yeterli destekleri var 
mi? 
Kaynaştırma eğitime verilen destek ne kadar verimli?  Varolan sorunlara hangi 
çözüm getiriliyor:  öğrenci ve öğretmenler memnun kalıyorlar mı? Mevcut sistemi 
geliştirmek için neler yapılıyor? 
Kaynaştırmada okuyan öğrencileri biliniyor mu?  Istatistik var mi?  Bu öğrencilere 
destek nasıl veriliyor?  Isimleri toplandıktan sonra, öğretmenlere bazı bilgi dağıtılmalı.  
Öğretmenlerine eğitim olmazsa da, en azından eğitimde başarılı olmuş engellilerle 

danışabilir, gönüllü çalışabilir.  Üniversite kazanan görme engellilerin ilk öğretimi 
neydi?  Kaç kişi özel eğitim, kaç kişi kaynaştırma, ve hangi destek sistem en verimli: 
arastirma yapıldı mı?   
 
Kaynaştırmayla okuyan görme engellilere Braille öğretilmeli.  Üniversiteye gelmeden 
öğrenmeyen kişi üniversitede zorlanır çünkü Braille öğrenmeye zamanı olmaz.  
 
‘Normal’ okulda çalışan görme engelli öğretmen nasıl çalışır?  Görme engelli bir 
öğretmen gören öğrencinin kitabı nasıl tanır? yazı ve sınava nasıl kontrol eder? 
 
Özel eğitim:  
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Özel eğitimden anlayan müfettiş var mi?  Bazen alandan olmayan bir müfettiş bir 
sorunu anlamadan, önemi görmeden, en uygun karar vermiyebilir.  Tüm müfettiş özel 
eğitimin temellerinden anlamalı, sadece bilgi değil, bilincli olmalı çünkü kaynaştırma 
eğitim gören öğrencı sayısı artıyor. 
 
Sorunlar öğrenme fırsatı olarak algılarsa, değerlendirilmeli.  Müdür / öğretmen / veli 
arasında bir platform-çalışma grubu, bir öneri mekanizma geliştirilebilir mi?  Bazen bir 
soru erken sorulabilirse sorun olmaz.  Bırakılırsa büyüyebilir. 
Körler okullarında matematik (?ve başka ders?) yetersiz olduğundan kaynaştırmaya 
geçince öğrenciler zor durumunda, Özellikle ÖSSde. 
 
Bireysel Eğitim Plani’n anlami nedir?  MEB’nin böyle bir kavramı varmış, ama nasıl 
çalıştığınğ bilmek istiyoruz.  Çok verimli bir yaklaşım olabilir, ama kursa katılanların 
bilgileri azdı.   
 
Öğretmenlerin söz hakları:  bir kanal geliştirilir ki bizzat çocuklarla çalışanların 
önerileri ulusal bir seviyeye gelebilmeli.  Eğer öğretmenin fikirleri okulun müdürüne 
bağlı kalırsa, o müdür alan uzmanı olmadığından belki fikrin değeri anlayamaz.  Yurt 
dışındaki ‘kanal/danışmanlık’ mekanizmalara bakıp, acaba Türkiye’nin varolan 
sistemlerine uygun bir sey geliştirilebilir (Mary Bounds, British Council).  Aslında bu 
‘söz haki’ yerine, farklı sınıf/okullarda gelişilen fikirleri yakalamak mekanizması olur.   
 
Gönüllü çalışmalar: 
Resmi destek yanında gönüllülerin gücü değerlendirmek gerek: uzman olmayan 
yerlerde her zaman gönüllü bulunabilir.  MEB gönüllülere yol açmak için belli kriter 
hazırlanmalı: çalışma ve davranış koşulları hakkında anlaşma yapılabilir.  Böylece, 
okul müdürleri rahat olur; simdi, tüm sorumluluk müdürde. 
Gönüllü okula MEB’nin kadrosun içinde olmayan imkan çocuklara getirebilir.  Yatılı ve 
özel eğitim okullarda bu çok daha önemli.  Gerekli uzman eğitene kadar, şu an 
verilemeyen destek kismen verebilir.  Böyle bir proje küçük ölçekli bir pilot 
çalışmasıyla başlayıp, etkileri ölçülür ve tüm katılanlarla beraber ‘gönüllü katılım 
koşulları’ kriterleri belirler.   
Gönüllülerden özel olan, çocukların tanıdığı aynı okuldan mezunlar: bir kaç yıl ilerde, 
yeni tecrübeleri paylaşabilir.  Öğrencileriyle bağlantı olduğundan çok daha hızlı 
çalışırlar. 
 
Gönüllülerin çalışmasın başka bir boyutu: Özellikle genç, üniversite öğrenci gönüllü 
olunca, hayatları boyunca unutulmayacak bir tecrübe kazandıktan sonra engellilere 
bakışı farklı olur.  ‘Engelliliğin sosyal model’e doğru önemli bir parcası olur.  
 
 
Ulusal seviyede: Internet’le çok sayıda iş yapılabilir.  Hem bilgi toplama ve veri tabanı 
geliştirme, hem fikir aliş veriş.  Örnek kişiler hakkında bilgi toplayıp veri tabanı 
geliştirmeli.  Standardizasyon gerekiyor: Körler okullar arasındaki farkları hayir 
severlere bırakılmamalı.  ‘İdeal standartlar’a yetişene kadar, daha kısa vadeli yakın 
hedefe doğru gidilir.  Tüm körler okullarındakı olasılıklar aynı olmalı:  MEBnin 
kuralları bölgeden bölgeye değişiyormuş: standart olursa, her yerde aynı fırsat 
verilmeli: hem öğrencilere, hem çalışanlara. 
Müdürlerinden oluşan bir çalışma grubu her okulun iyi tarafları başkalara örnek olarak 
sunar; sorunları paylaşıp, birlikte analiz ettikten sonra ve başka yerden araştırıp, 
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cözüme doğru gider.   (Şu an sanki her okul bağımsız; tecrübeleri okulun sınırına 
kadar gider. ‘her müdür kendisi çok iyi yapıyor gibi davranır ve başkalarla 
danışmaz’mış.  Okulların tecrüberlerini paylaşılmalı: zengin bir kaynaktır, hem de 
Türkiye’ye özgün.  Hiç bir yabancı uzman bunları öneremez. 
 
Başka paralel bir yöntem: bölge bazında ‘geliştirme grup’ları oluşturulur.  Grubu 
öğretmen, veli, öğrencilerden de temsilci olabilir.  Bu grupların amaçları ‘yeni 
alternatif aramak’; çıkan fikirleri okulun müdürüne değil, ulusal seviyede bir gruba 
gelir.   
 
‘Consultation’:  ‘Tüm paydaşlarla danışmak’  ilgili tüm insanların fikir ve bilgilerinden 
faydalanmak.  Tecrübeleri değerlenip ondan faydalanmak.  Engelli bir çocuğun 
annesi üniversitede kitap okuyup diplomalı bir uzmana verecek çok önemli anlayış, 
yöntem ve bilgi olabilir.  Britanya’nin modellerinden faydalanabilir miyi? (Mary 
Bounds, British Council) 
 
‘Örnek uygulama’2 örnekleri toplanılırsa, herhangi okulda çalışan her öğretmen 
denenmiş bir sistem/kalıp/ öneri’ye bakıp ilham alabilir.  Bunu ‘ulusal 
standardizasyon’a yol açan bir yöntem olabilir:   
Bunu geliştirmek için, her okuldan iyi çalışmaları tarif edilirse, bir websayfaya koyulur.  
Başka bir okulda çalışan bir öğretmen ya arkadastan duyur, yoksa websayfaya 
bakar, ve kendi sınıflara uygulamaya çalışir.   
 
Böylece yenilikten korkan bir müdür fikirleri websayfada görünce daha rahat 
hisseder.  
 
Teknoloji: gören öğretmenlerin coğu internet kullanir.  Bu grubun 6 kişiden 2si email 
kullanir, sadece biri rahat kullanir.  2 kişi email almaya düşünüyor, 1ri hiç kullanmak 
istemiyor.  Bunlara acil eğitim ve imkan gerekir çünkü Internet’in sayısız sayfalarda 
çok fazla bilgi var; an azından birbirleri fikir alış veriş için artık temel bir yöntemdir.  
Varolan Türkçe kaynaklardan biri ‘engelliler.biz’’de, forumları faydalı bir iletişim ağıdır. 
Bu kursta teknolojiden fazla bahsedilmedi çünkü temel sorunlara bakmak 
gerekiyordu.  Başka bir sefer, gelecek yıllar içinde elektronik imkanlardan 
faydalanmak gerekecek.   
MEB daha pro-aktif olabilir: Tüm Türkiye’den bilgi ve yenilik arayıp öğretmenlerden 
gelen önerilere değer verilirse, Türkiye’ye özgü bir fikir bankası oluşturulabilir.  Bunu 
elektronik ortamında yapılabilir, internet ‘forum’ şekilde.   
MEB’nin websayfasına öğretmenlere faydalı bilgi ve linkler bulunmalı.   
Britanya’daki ‘jisc’ elektronik bilgilendirme ve ıletişim imkanlarına benzeri kurmak.  Bu 
konuda British Council proje geliştirmek istiyor.  
 
Öğretmenler:  
Engelli öğretmenler çok önemli örnek oluyor toplumda; görmeyen bir öğretmen körler 
okulunda çok daha önemli bir rolu var, özellikle eğitim az olan aileden gelen 
çocuklara.    
Bu öğretmenler toplumun bakışı değiştirmede çok etkili olabilir, eğer kendileri 
güçlüyse.  British Council’lu birisine göre ‘Katılımcılar pasif, sessiz, ve az ifade eden’.  
Tecrübesizlikten değil.  Engelli öğretmenlere özel beceri (ıletişim, organizasyon, 

                                                 
2 İngilizcesi ‘good practice’ 
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bağımsızlık, grupta çalışmak, olumlulara doğru gitmek, fikir-plan-çalışma-sonuca 
varmak...) geliştirme imkanı verilirse daha iyi örnek kişi olur; özgüvenli olmalı, daha 
girişken, ifade edebilenç 
Öğretmenlerin arası işbirliği olmalı: dilci-rehber arası çalışmalarla çocukların uzun ve 
geniş gelişmeleri için, ayrıca sınıf öğretmenle bazı temel oturtma.  Mesela İngilizce 
derste kullanılacak bir oyun, küçükken Türkçe olarak derste yapılabilir. 
Bir öğretmenin fikir-proje varsa, geliştirmeye destek verebilen gönüllü öğrenci 
bulunabilir mi? 
Alanlarında da geliştirme fırsat verilmeli (yeni metod denemek, öğretme dili, 
çocuklarla ıletişim). 
Türkiye’de öğretmen olarak çalışan kaç kişi engelli:  onlara uygun araç gereç, 
materyal veriliyor mu?  Hukuki durumu nedir: Ayrımcılık yapılmadan, eğitim 
formasyonu almiş engelli kişi her okulda çalışabilir mi?  Engelli öğretmenlere engelli 
olmayanlar kadar fırsat veriliyor mu?  ( mesela kadro alma, ilerleme, müdür olma, 
yurt dışına gitme)  Yeni yasaya göre fırsatlar eşit olmalı... ama katılımcılar böyle 
olduğunu düşünmüyor.  Kriterler belirlenirse, öğretmenler hangi noktalarda zayıf 
olduğunu öğrenip kendisi geliştirebilir... 
 
Toplumun cehalet ve korkaklığından engelli insanlar dışlanılıyor.  Bunu Yalova’da, 
öteki kurslara katılanlardan yaşadık; aslında bunlar öğretmen olarak bu fırsattan 
öğrenebilirmiş.  Tüm toplumu etkilemek imkansızsa, tüm öğretmenlere eğitim 
verilemezse de en azından aynı tesiste eğitim alanlar ortak bir çalışmaya katılabilirdi. 
 
Toplumun bakışı değiştirmek önemli.  Engelli olmayan insanlar simdiye kadar 
engellilerden uzak kaldığından bilgisiz ve tecrübesiz kalıyor.  Aktif örnek engelli 
kişilerin sayısı gittikçe artınca en etkili ‘elçi’ olurlar: bizzat toplumun önyargıları onlar 
yok edebilir. 
 
Önyargıları eğitim seviyesine bağlı değil; yüksek eğitim almış kişinin tepkisi bile çok 
daha duygusal ve refleksten kaynaklıyor.  Buna karşı bilinç yaşatarak değişilir. 
 
Britanya’da bir iş ‘engelliler için’ yapılırsa, mutlaka baştan sonuna kadar engelli 
insanla beraber yapılır.  Aksi taktirde engelliler çalışmayı rededebilir ve proje 
başarısız olur. 
 
Öğrenciler  
Ömür boyu önemli beceri gelişmeliler: Kabartma ne kadar hızlı okursa, öğrenci o 
kadar rahat olacak ilerde  
Görme engelliler başkalarının davranış, beden dili, yüz ifadesine bakamadığından 
bazı kavram üzerinde durulmalı.3  Ayrıca iletişim, grupta çalışabilme, fikirleri ifade 
etme, derste verimli çalışabilmek hakkında öğretilmeli.  Rehber öğretmenlerin 
programında varsa, verimli veriliyor mu?  Verimi nasıl ölçülüyor?   
‘Çocukların hayal gücü zayıf’ olduğundan uyarıcı faaliyet gerek.  Ders şeklinde değil, 
interactif, oynayarak, hereket ederek.   
Bilinç: öğrenciler yabancı dili öğrenmeye hazır mi?  Öğrencilerin beklentileri daha 
uygun, gerçekci olması için ön çalışmalar yapılabilir.  Öğrenciye sorumluluk verip 
pasifliği kaldırılır: aktif katılımcı olarak karar verince, daha az sıkılır.  Katılan bir 
öğrenci öğrenme sürecinden daha iyi anlar. 

                                                 
3 US National Federation for the Blind. 
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Öğrencilerin algısı (kendileri, başkaları, çevre, ilişkiler, nesne... hakkında) 
geliştirilebilir: Hatalardan korkmamak,Sosyaleşme, farkındalık geliştirme. 
Çocuklara ıletişim imkanı yaratılmalı: Gönüllüyle görüşerek veya okul arası ‘mektup 
arkadaşı’? Üniversitelerle özel eğitim okulları arasında bir ‘eşleştirme’ programı 
düşünülebilir.  
 
 
MEBnin çok özürlü çocuklara yaklaşımı nedir?  Körler okulundaki İngilizce 
öğretmenler ‘çocuk bakıcı’ değil.  İngilizce öğrenmeye hazır olmayan (mesela ana 
dilinde yeterli ifade edemeyen) bir çocuk bu derse katıldığında sıkılır ve tüm sınıfı 
rahatsız eder; öğretmenin sabri tükenir ve öteki çocukların konsantrasyonu bozulur.  
Onların öğrenme hakları yok eder.  Öğrencilerarası seviyeleri fazla olunca, eğer 
öğretmene özel destek olmazsac iyi olanların öğrenmesi zedeleniyor.   
 
Buna göre, ‘İngilizce’ye hazır’ kriterleri olmalı.  Hazır olmayan bir çocuğa kendi 
ihtiyaçlara uygun eğitim verilirken, öğrenebilen çocuklar çok daha verimli çalışıp 
başarılı olur.   
Eğer bir çocuk öğretmenler, rehber öğretmen ve müdürlere göre ‘çok özürlü’ ise, 
bunu bir yönde ailelere anlatılmalı ki bu çocuğa uygun bir öğretim olsun.  ‘Sorun yok’ 
diye aslında hiç kimseye çözüm sunmuyor; böyle ihtiyaç olan bir çocuk yanlış bir 
derse gitmek zorunda müddetçe herkes (belki müdür ve veli hariç) rahatsız olur; ama 
veli gerçeği kabul edene kadar çocuğuna hiç iyılik yapmıyor.  Buna göre, ‘çok özürlü’ 
çocukların durumu gerçekten iyi ölçen mekanizma var mı? Yoksa ‘iş olsun’ ama 
faydasız bir islem?  Ailelerle bir seferlik ‘haber vermek için’ bir görüşme değil, uzun 
vadeli bir işbirliği yapılıyor mu?  Aileler bu süreçte eşit bir katılımcı, yoksa ‘uzmandan 
recete alan’ bilgisiz, bilinçsiz zayıf bir seyredici mi?  Ailelere sorumluluk verilir mi? ... 
aslında bunlar tüm çocuklar için geçerli, ama bu özel çocuklar için daha da kritiktir.   

 
Sonuc olarak: Çok önemli bir ilk adım atanmış. Bunun devamı her yıl 
verilmeli; böyle hem kursunu içeri ve yöntemleri gelişir, hem de daha 
fazla öğretmen alternatif yöntemlerden anlar.   
 
Gelecek hizmet içi kursu: 
En az 10 kişi katılmalı, grup çalışmalar yapabilmek için.  Kursa, kaynaştırma eğitimde 
ders veren görme engelli öğretmenler (MEB bu öğretmenleri tespit etti mi?) ve görme 
engelli öğrenciye ders veren gören öğretmenler davet edilmeli. 
 
Kurs veren 2 kişi olmalı; tek kişi için fazla yoğun bir tempo ve enerji ister 
Ayrıca ikinci kurs daha ilerden kavram üzerinde olur: İngilizce eğitimde drama, muzik 
ve şarkıyla öğrenmek, teknoloji, sınav hazırlamak, katılanlar sunuş yapmaya hazır 
gelir. 
 
Az görenlerin ve kaynaştırma sınıfta görmeyen öğrencilerin ihtiyaçlarına bakılmalı. 
Görme engellilerin sorunlara çözüm getirebilmek için bir hafta çok kısa; hem çevreye 
alışmak zaman ister, hem de her faaliyet daha uzun sürer.  Ayrıca bazı teknik 
yaşayarak anlatmak gerekebilir.   
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Çok önemli bir yanetkisi, bu kurs verilince öteki kurslara katılan öğretmenlerle 
kaynaştırmak büyük bir fırsat olur.  Diger öğretmenlerle tecrübe ve bilgi paylaşılırsa 
herkes kazanır. 
  

 

Öneriler: 

 

Milli Eğitimin politikası içinde özel eğitim okullarındaki eğitim, araç gereç, 

faaliyet,çocuklara ve öğretmenlere destek konularında ‘örnek uygulama’ 

standarda gidilmeli.  Ulusal standart yükseltmek için kriter belirlenir.  Okullar 

arasındakı farkları azaltarak, en düşük seviye olanları yükseltilmeli.  Destek 

geliştirmesi için, RAMlar engelli öğrenci ile çalışan tüm öğretmenlerle  daha 

yakından çalışmalı.   

 

Engelli öğretmen, gerek özel eğitimde gerek genel eğitimde, tespit edilip 

istatistikleri toplanılmalı ve tahkip edilmeli.  Engelli öğretmenlere eşit fırsat ve 

imkan verilmeli.  Fırsat eşitliği ıspatlamak için hedef ve seçim kriterleri daha 

şeffaf olmalı.  Ayrıca önceki eksiklikleri tamamlamak için bu öğretmenlere 

eğitim (teknoloji, strateji, beceri,...) verilmeli.  Genel hizmet içi egitim mümkün 

kadar ‘içerici’4 olmalı.  Engelli insanlar ‘sonradan veya dışarıdan’ 

eklenilmemeli. 

 

İlerleme engelli kişilerle işbirliği içinde yapılır.Bunun için özel eğitim okullarda 

bir çalışma grubu (idareci,öğretmen, öğrenci ve veli temsilcilerinden oluşan) 

kurularak, çocuklara faydalı eğitsel ve sosyal gelişimlerini artırıcı yeni örnek 

uygulamalar faaliyete geçirilmeli ve başarılı çalışmalar diğer okullarla 

paylaşılmalı. Bu merkezi bir organizasyonla, eğitim verilerek vizon ve beceri 

gelişimi sağlanmalı. Bu organizasyon öyle işlemeli ki sessizlerin sesleri 

duyurulacak.  Buna göre bu organizasyon geliştirme süreci sonuç kadar 

önemlidir. 

Okulda tüm personel arası işbirliği düşünülebilir. Mesela dil-rehber öğretmenler 

arası işbirliği çocukların uzun vade beceri gelişimi planlanılabilir. 

 

‘Örnek uyguluama’ kavramı geliştirilmeli. Çeşitli işlemde tüm paydaşlarıyla5 

danışarak kullanılan farklı yöntem ve yaklaşımları tartışarak, iyi olanları seçerek 

‘kalite kriteri’ belirlenilir.  Böylece, sorumluluk paylaşarak tüm katılanlar 

çözümün parçası olur ve bilinçleri artar.  

 

Internet:  Her öğretmen Internet kullanbilmeli.  Veri bankalar geliştirilmeli.  

Türkiye’nin okulların teknolojik imkanlarına uygun, öğrencilerin öğrenmesine 

                                                 
4 ‘İçerici’ İngilizcesi olarak ‘inclusive’ 
5 Paydaş (stakeholder): bir süreçte her hangi anlamında pay, katkı olan kimse.  Kimi teorik bilgi üniversite 

okuyarak edinir.  Kimi engelli bir çocuk büyütüp tecrübe edinir.  Kimi okulda çalışarak hem teori hem 

uygulamadan anlar.  Hepsinin çözümün son şekline katkısı olur. 
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faydalı yöntemleri toplayan web sayfalar yapılmalı.  Çeşitli linklere bağlanır, 

özellikle Internet’in görme engellilere uygun siteler, ve İngilzce öğrenme 

materyalleri: basılabilen metinleri kabartma şeklinde öğrencilere verilebilmeli.  

‘Örnek Yontemler’ toplanması için her öğretmen sevdiği en verimli, en 

kullanılışlı metotları merkezi bir birime sunsa, ‘örnek uygulama’ çeşitleri hızla 

gelişilebilir.  Sonradan kullanan kişiler yorumlar ve değişiklikleri de 

yazdırabilmeli. 

 
Gönüllülere yol açmak için MEB belli kriter hazırlanmalı: çalışma ve davranış 

koşulları hakkında anlaşma yapılmalı(protokol? hasırlanılmalı).  Koşullar ve 

prosedürleri nedir?Üniversite öğrencisi, şehirde oturan yabancı insan, ve diğer 

insan: Kim gönüllü olabilir? Şartlar nedir?  

 

Çok özürlü öğrenci: standart yükseltmek için kriterler hazırlanmalı: anadili 

öğrenmekte güçlüğü olan öğrenciler ana dilini yeterli düzeyde öğrenene ve 

gerekli bilinç ve beceri geliştirene kadar yabancı dil öğretimine geçmemeli.  O 

seviyeye gelmemiş öğrenci yabancı dil ders saatini Türkçe pekiştirme dersi 

olarak almalı.   

  

Materyal: Eğitek’in İngilizce dinleme kasetleri geliştirilmeli. Egitek’in ‘sesler 

CD’lerinde sesli-sözsüz bir ‘dinleme hikayesi’ tasarlanılabilir.  Edebiyat/eğitim 

okuyan öğrenci böyle bir proje yapar mi? Ders kitap seçimine mutlaka körler 

okullarda ders veren (emekli değil) öğretmenler katılmalı ve kitapları 

seçebilmek için ‘kriter listesi’ hazırlanılmalı katılmayanlara süreç hakkında bilgi 

verilecek.   Uzun vadede görme engelli öğrenciye yönelik materyal 

hazırlanılmalı. 

 

Dış kaynaklar: Bu hizmet içi eğitimi tekrar edilmeli, Bu hizmet içi eğitim kursu , 

daha gelişmiş halinde, tekrar edilmeli.  Kursa katılanlar görme engelli (hem kör 

hem az gören) ve görme engelli öğrenciye ders veren göre öğretmen çalışmaya 

hazır gelmeli.  Ayrıca aynı tesıste diğer hizmet içi eğitim alan öğretmenlerle 

kaynaştırma fırsat verilmeli. British Council destek vermek istiyor.   AB 

Lingua’nin bir projesi üniversite dil bölümünden akademisyen ve öğrencileriyle 

görme engelli insanla beraber.  Görme engelli öğrenciye uygun materyal 

hazırlanabilir mi? 

 

 

Türkiye’de kabartma materyal miktarı, çeşitlilik ve erişebilirliği artılmalı.  

Merkezi bır merkez veya farklı merkez arası bir ağı oluşturulup, okuyuculara 

parasız şekilde varolan materyalin dağıtımı ustlenmeli.  Sadece İngilizce değil, 

genel olarak kabartma okuma alışkanlığı geliştirilmeli.  Yabancı dilde kabartma 

kaynakları araştırılmalı.   
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Başarı örnek kişileri hakkında bilgi toplanmalı: her alanda, sınavda, işte, 

seyahatta, üniversitede.  Bu örnekleri hem öğretmenlere hem ailelere hem 

topluma ilham verir. 

 


