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ÖN SÖZ 

İleri gi t:niş demokratik ülkeler toplumu meydana 

getiren her bi~eye durumuna bakılmaksızın saygı duymakta, 

onun temel gereksinimlerini karşıla:;1ak için çaba sarfet

mektedirler. Bireylerin sa~.1ip oldukları beden, zeka, 

ekonomik güçlerine ve estetik durı.Jmlarına bakılmaksızın 

herkes o toplumun değerli bir öğesi olarak görülmektedir. 

Toplumun kalkını.11asında her bireyden yetenekleri kadar 

yardım sağlan.uasına çalışıl:naktadır. Bunu sağlamak için 

de her bireyde var olan gizil güçlerin eğitim aracılığı 

ile en üst düzeyde gelişelirilmesi amaçları.maYta~ ~·er 

bireyin durumuna uygun eğit im koşulları ve olanakları 

hazırlanmaktadır. Böylece her birey kendine yeter, top

lum kalkıninasında katkıda bulunan ve onun mutluluğu için 

içtenlikle hizmet eden üretici bir toplum üyesi olmakta

dır. 

Ülkemizde eğitilebilir geri zekalı çocuklar için 

sağlanan eğitim hizmetlerinin yürütülmesi görevini üst

lenen alt özel sınıf öğret2enlerinin duru~ ve sorunlarını 

ayrıntılı olarak incelerneyi tezime araştırma konusu 

olarale almış bulunuyorum. 

Araştırma konumun seçilmesinde, planlanmasında, 

araçların geliştirilmesinde ve bilginin işlenmesinde her 
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türlü yardımı esirgemeyen tez danı;:ımanım Sayın Yrd.Doç. 

Dr. Süley:nan Eripek 'e şükran borçluyun. 

Araştırmada gerekli iznin sağıannasında yardım

larını gördüğüm Eskişehir I1lilli Eğit im Gençlik ve Spor 

rJiüdürlüğü yönetj_cile_riyle, Araştırma anketlerine cevap 

veren alt özel sınıf örfretmerılerine ayrıca teşekkür 

ederim. 

Yüksek lisans programırın başından tez'in yazıl

masına kadar geçen süre içinde ortaya çıkan tüm engel-

lerin göğüslenmesinde maddi ve manevi elesteklerini esir-

geneyen Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Erdim' e 

ve yardımları geçen mesai arkadaşlerıma teşekkür ederim. 

Bu araştırmada, göster~_len tüm çaba ve gayretiere rağmen 

doğabilecek hata ve eksiklikler araştırmacının kendisine 

aittir. 

Bu çalışma.da, tüm güçlükleri birlikte paylaşan, 

sabır ve tahammül gösteren eşime minnet borçluyum. 

Eskişehir, Ocak 1987 Hamza Fakı Çiftçi 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Problem 

Beden, zeka duygu ve sosyal özellD{lerindeki olağan 

dışı ayrıcalıkları nedeni ile normal eğitim hizmetlerinden 

yeterince yararlanamayan çocuklara Özel Eğitime Muhtaç 

Çocuklar denmektedir~GSB, 1983). Bu çocuklar dört ana 

grupta toplanabilir. 

ı. Zihinsel ayrıcalığı olanlar: 

a. üstün zekalılar, 

b. Öğrenme güçlüğü olanlar, 

c. Eğitilebilir geri zekalılar, 

d. Öğretilebilir geri zekalılar, 

e. Klinik bakıma muhtaç geri zekalılar 

2. Fiziksel engelliler: 

a. Görme özürlüler, 

b. İşitme özürlüler, 

c. Konuşma özürlüler, 

d. Ortopedik özürlüler, 

e. Beyni inainenler. 
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3. Duygusal bozukluğu olanlar, 

4. Birden fazla engelliler(MEGSB, 1983). 

---------......_ 
Geri Zek~lı Cocuklar' 

' 

"Zihin gelişiminde meydana gelen yavaşlama, durak

lama veya gerileme nedeni ile davranış ve uyu~ yönünden 
• 

ya~tlarına göre sürekli gerilik ve yetersizliği olanlara 

geri zek~lı denir."(Çağlar, 1979). Milli Eğitim Gençlik ve 
.. ·v 

Spor Bakanlığı'na Bağlı üzel Eğitim Okulları Yönetmeliği'nde 

geri zekalı çocuklar aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır. 

"Öğrenme güçlüğü olan gerek zek~ düzeyi yonun
den ayrıcalığı olmamakla beraber yetiştiği çevrenin 
maddi ve kültürel yetersizliği yüzünden eğitim ve 
öğretim için ilgileri, tecrübeleri bulunmayan veya 
organik ve fonksiyonel sebeplere bağlı özel nite
likte anlama, anlatma, okuma, yazma, çizme, tanıma 
ve kavramlaştırmada güçlükleri olan, 

Eğitilebilir; zek~ bölfunü çeşitli ölçeklerle 
sürekli olarak 45-75 arasında olan geri zekglı, 

Öğretilebilir; zeka bölümü çe~itli ölçeklerde, 
25-44 arasında olup da, sağlık kurumları ile iş
birliği içersinde gerçekleştirilecek özel eğitim 
ve rehabilitasyona muhtaç olan geri zekalı, 

KJinik bakıma muhtaç; zek~ bölümü sürekli 
olarak 0-25 arasında .olup da hayata kesinlikle 
uyum sağlayamayan ve sağlık kurumlarında devamlı 

klinik bakıma ihtiyacı olan geri zekglı."(MEGSB, 1983). 
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Geri Zekglı Çocukların Eğitimleri 

Geri zekalı çocukların eğitimleri için; özel olarak 

yetiştirilmiş personel, gcüiştirilmiş eğitim programları 

ile çocukların özür ve özelliklerine uygun ortamda sürdü

rülen eğitime gereksinim vardır(r.illGSB, 1983). 

a. Özel E~itim Prog~amları.- Eğitim programlarının· 

hazırlanmasında yapılan eğitim amaçlarının belirlenmesi

dir. Bu amaçlar temelde bütün çocuklar için geçerli olan 

amaçlardır. Ancak geri zekalı çocukların özel durumları bu 

amaçlara bazı özel amaçların eklenmesini ve eğitim prog

ramlarında farklı bazı düzenlemelere gidilmesini gerektir

mektedir. Geri zekalı çocuklara istendik davranışların 

nasıl kazandırılacağı, çe:;;~tli derslerin hangi yöntemlerle 

işleneceği, eğitim programlarının önemli bir öğesini mey

dana getirmektedir. 

bo Araç Gereç.- Eğitim programlarının amaçlarına 

uygun davranışların kazandırılmasında izlenen her ders, 

araç gereçle gerçekleşmektedir. Öğretim yaşantıları sap

tanırken bunların gerektirdiği araç ve gereçlerin eğitim 

programlarında ayrıntılı olarak belirlenmesi gereklidir. 

özel eği tirnde kul:L::ım.lan araç ve gereçler pahalı zor bulu--

nan ve çoğunlukla dışard8::ı. satın alınan türdendir(Özsoy, 

1986). Bu balamdan edinilmiş olan araç gereçlerden en 

etkin biçimde yararlanmak zorunludur. 
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c. Özel Olarak Yetişmiş Personel.- Geri zek~lı 

çocukların e{~i tiründe yeterli,~;;i olan personel amaçlanmak

tadır. Geri zekalı çocukların e[:itim tarihçelerinde görül

düğü gibi bu alanda başarılı olnıuş eği tirnciler bu konuda 

çalışan öğretmenleri önce özel bir eğitime tabi tutmuşlar, 

daha sonra da görev başında bu eğitimi devam ettirmek 

sureti ile başarılı eğitim öğretim yapmışlardır(Çağlar, 

1979). Ekip çalışmasını gerektiren geri zek~lıların eği

timinde uzman personel grubu; genelde Öğretmenler, Psiko

loglar, Öze.l eğitim uzmanlalı' Sosyal çalıştırıcılar, 

Konuşma terapistleri ve UğrJşı terapistlerinden oluşmakta-

dır. 

Geri zekalı çocuklara sağlanan eğitim olanakları 

çeşitl:i. yerleşim yaklaşımları j.çsrsinde gerçekleştirilmek

tedir. Bunların başlıcaları normal sınıflar, kaynak oda, 

özel sınıflar, .özel gündüzlü ve yatılı okullar olarak 

sıralanabilir. Ancak son yıllarda bu çocw~ların normal-

lerle kaynaştırma programıarına önem verilmesi özel gün-

düzlü ve yatılı okulların sayılarında azalmaya neden ol-

muştur. 

Türkiye'de Geri Zekalı Çocukların Eğitimleri 

Türkiye'de geri zekalı çocukların eğitimlerinde 

genellikle normal okullar bünyesinde açılan alt özel sı

nıflar uygulaması benimsenmekte ve uygulanmaktadır. Ancak 
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bu sınıflarda sağlanan eğitim olanakları genellikle ilk

okul düzeyi ile sınırlıdır. İlkokul sonrasında bu çocuk

lar için yalnızca Bursa, Adana, İzmir ve Karabük'de iş 

okulları bulun..."'laktadır. İster ilkokul, isterse iş okulu 

düzeyinde olsun geri zekalı çocuklara devletin sağla

dığı özel eğitim olanakları eğitilebilir geri zekalı 

çocuklarla sınırlı. kalmaktadır (Özsoy, 1986). 

Alt özel sınıflarda genellikle sınıf seviyelerinde 

her sınıfı oluşturacak yeterli öğrenci olmarnası nedeni 

ile birleştirilmiş sınıf uygularnası yapılmaktadır. Birleş

tirilmiş sınıflarda bütün sınıflar bir arada ya da birinci 

devre ile ikinci devre birlikte eğitim görmekt~dirler. Bu 

sınıflarda eğitim "Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar İçin 

İlkokul Programı" çerçevesinde uygulanmaktadır. 

Alt özel sınıflar bölgedeki ilkokulun gereksinim 

duyrnası veya rehberlik ve araştırma merkezinin önerisi 

ile açılmaktadır. Rehberlik ve araştırma merkezlerinin 

olmadı~ı yerleşim bölgelerinde bu türden etkinlikler ger-

çekleştirileme:nektedir. Halen Türkiye'de 48 ilde rehberlik 

ve araçtırma merkezi bulunmaktadır. 

Ülkemizde geri zekalı çocukların e ği tın ve ö{:~re-

timleri birçok yasalar ve bu yasnlara day:=ılı ol~1rak çıka-

rılan yönetmelil:lerle öngö:::ülr:ıü~; cln::·. Dına ra.rT.1en, zorunlu 

öğretim olaı::.ıaklarına kavuşanların oranı 1~ 4'tür(Çağlar, 

1979). 
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Daha önce belirtildif,i e;ibi ceri zekalı çocukların 

özel eği tir:ıle:·irıin önemli bir öt;esirü pe:·sonel olı...ı.:.; tu.r-

malcte.dır. Bu personelin başında (.J[;retmen gelmektedir. 

Türkiye'de alt özel sınıfıara ögretmen atanması işlemleri 

halen 1971 yılında Milli Eğitim Bakanııcı İlköğretim Genel 

l'r.üdürlücünce yayınlanan 270 .Ol/13414 sc.:;yılı genelge uya-

rınca yürütülmektedir. Bu genelge uyarınca öğretmenierin 

alt özel sınıflara atanmaları bir komisyon tarafından 

gerçekleşti.rilmektedir. Bu komisyon, milli e ği tim müdürü 

baçkanlığında teftiş kurulu başkanı, rehberlik ve araştırma 

merkezi müdUrü ve ilgili uzmanlardan meydana gelmektedir. 

Alt özel sırııfta çalışmak iç in baş vuran öğretmenierin 

durumları kor:ıisyonda incelenmekte, uygun olan üt;retmenle-

rin atanmaları yapılmaktadır. Yine genelge u:rarınca öğret-

menlerin bu sınıfıara atanabilmeleri için aşağıda belir

tilen koşullara sahip olmaları gere~:mektedira 

"1. İlköğretmen okulu mezunu olmak, 

2 .. Mecburi hizmeti bulunmamak, 

3. Stajerliği kaldırılmış olmak, 

4. Son beş yıl içinde adli ve idari yönden ceza 
almamış olmak, 

5. Son üç yıllık raporlarına göre başarılı 
olmak, 

6. Dah~t önce özel e ği tim okul ve sınıflarında 
çalışmış ise başarısızlık nedeni ile ayrıl

mış olmamak, 
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7. Atanacağı okul Yeya özel sınıf'la ilgili kursa 
k•o+ı!rvıı~ ya ·>·"~c·r.ı·"rrı.-.. ()lı-~r'•(':I'LJ.l 'l" t 1 ~:..c.;. lJ -L•-• .Y · , ... l.·c.ı.~;:: .. .!.. ı ... -~' -'-'-~!.c::u· .. 1.. . ......... U_Dr.i.[-1.\...l{::~ı a ... ~-

Qirde aynı şor~lurı taşıyan diger öJretmen-

Adı geçen genelg9de teli rtildi~~i gibi, alt özel 

(Hnıfl,ara atar~rm ö[t~·etm.e;ılerin ilkö[reti:n okulu mezunu 

olmaları ge~ekmektedir. Nitekim bu sınıflarda görev alan 

• • ', .j. l • •.J O V ' 1 1 .. V 0 1 -, ıl 
o~,.::::·e o:r..eı.Lerl.n çogun.1.ugur..u ı .t:ogre-cmerr o nu.u mezuı:> arı 

oluşturn:aktadır ( Ça~flar, 1979). Bu olcullar temelde ilko-

kullara ö[ı"'':;;tmen yetiştiren orta öğretim düzeyinde meslek 

lisele:::-iCiir .. Dolayısıyla bur2.d.a öğretmen adaylarına özel 

eğitime ilişkin meslek bilgisi >rer·rı nenıektedir • 

. Alt özel sınıflarda görev ala~ i.lkc~;,;-:·etmen. 

ol.culu çıkışlı bu öğretmenierin bj_r çoğ·u kurs -.;rı:; sertifika 

progrardarından geçirilerek bu çocv.kların e ği tim ve öğre-

timleri alam.nda yetiştirilmektedirler. Ancak bunlarJ.n 

alt özel sınıfl~Jrdaki d urumları ve karşılaştıkları sorun-

lar 1 bu t~üne değin her hangi bir araştırmaya konu edile-

bilmiş değildir. Araştırma lwnusu bu gerel:sinimden kayns.k-

lanmJ.ş tır. 

Araştırmanın amac:!. 1986-1987 öğretim yılında Eski-

şehir il merkezinde eğitilebil ir geri zekalı çocukların 

devarıı ettikleri alt özel sınıflarda görev yapan öğretmen-

lerin mevcut durum ve sorunlarının saptanmasıdır. 
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Öğretmenierin mevcut durum ve sorunları asa~ıdaki 
.,; () 

buyutlarda ele alınmıçtır. 

ı. Alt özel sınıfta çalışma nedenleri ve istekleri, 

2. Geri zekfilı çocuklar alanındaki eğitimleri, 

3. Ö~retim çalışmaları, 

4. Çevre ile ilişkiler. 

Araştırma, Eskişehir il merkezinde görev yapan alt 

özel sınıf öğretmenlerinin mevcut durum ve sorunlarını 

ortaya çıkarmayı amaçladığından, bu alanda çalışan yöne

tim ve eğitim personeline durumu açıklayıcı bir nitelik 

taşımaktadır. 

Araştırmanın bulguları, alt özel sınıf öğretmenle-

rinin mevcut durumlarının iyileştirilmesine ve sorunların 

çözülmesine ilişkin olarak alınacak önlemlere ışık tuta

bilir. Bu alanda yapılacak araştırmalara yeni uyaranlar 

verebilir. 

Sayıltılar 

Ara~;tırmanın temel sayıl tısı, bilgi toplama aracı 

olarak kullanılan ankete,alt özel sınıf öc_;retmenlerinin 

verdikleri yanıtların gerçek durumu yarısıttığı olmaktadır. 



Sınırlılıklar 

ı. Bu ara~tırma, Eskişehir il merkezindeki Milli 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ilkokullar bün

yesinde açılan alt özel sınıflarda 1986-1987 öğretim yı

lında görev yapan 42 alt özel sınıf öğretmeni ile sınır

lıdır. 

2. Araştırmada bilgi toplama kaynağı aru{et ile 

sınırlıdır. 

Tanımlar 

9 

Alt Özel Sınıf.- Zek~ bölümleri 45-75 olan.eğitile

bilir geri zek~lı çocuklar için normal ilkokullarda açıl

mış 10-15 mevcutlu özel eğitim programı uygulanan sınıf

tır. 

Eğitilebilir Geri Zekalı.- Zeka bölümü çeşitli 

ölçeklerle sürekli olarak 45-75 arasında olan geri zek~lı. 

Hizmet Öncesi Eğitimi.- Özel eğitim alanında bir 

göreve atanmadan önce görev alacaklara atanacakları görevin 

gerektirdiği temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaç 

edinen eğitimdir. 

Hizmetiçi Eğitimi.- Özel eğitim alanında herhangi 

bir göreve başladıktan sonra hazırlık eğitimi ve meslek 
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okulunda iken kazandırılmış olan bilgi ve becerileri ka

zsndırmayı amaç edinen etti timdir. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi.- Özel eğitime muh

taç çocukların teşhisi, incelenmesi, yerleştirilecekleri 

kurumların kararlaştırılması, gerekli düzeltici tedbirle

rin alınması ve rehberliğin sağlanması, her seviyedeki 

okulların rehberli..lc işlerinde iş birliği yapmak ve okullara 

rehberlik konusunda gerekli teknik yardımları sağlamak 

amacıyla il ve ilce merkezlerinde etkinlikte bulunan resmi 

bir ku.rumd ur. 



BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde önce araştırma modeli, ve araştırma 

kümesi verilmiş, sonra verilerin toplanması, toplanan 

verilerin işlenmesi, çözümü ve yorumlanması açıklanmıştır. 

Araştırma Modeli 

Araştırmada alt özel sınıf öğretmenlerinin durum 

ve sorunları değerlendirilmektedir. Bu yönüyle araş~ı~ma 

flı:ı.rum s aptama türündedir. 

Araştırma Kümesi 

1986-1987 öğretim yılında Eskişehir il merkezindeki 

okullarda toplam 42 Alt özel Sınıf bulunmaktadır. Bu sı

nıflarda 42 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenierin 

tamamı araştırma kümesini oluşturmaktadır. 

'1 

ll 
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Veriler ve Toplanması 

Arsştırmc::ıda alt özel sınıf öğ:re-~menle.rine ilişkin 

genel bilgilerle bu öğretmenierin bu sınıflarda çalışma 

nedenleri ve istekleri, geri zek~lı çocuklar alanındaki 

eğitimleri, öğretim çalışmaları ve çevre ilişkileri boyut

larında durum ve sorunlarına ilişkin bilgiler toplalli~ış

tır. Bu bilgilerin toplanmasında anket kullanılmıştır(Ek ı). 

Uygulanan anket önce öğretmen görüşlerinden, yazılı 

ve canlı kaynaklardan yararlanılarak taslak olarak hazır

lanmıştır. Daha sonra taslak olarak hazırlanan anket, 

araştırma kUmesinin % 60'ına uygulanmıştır. TYygulama sonu-

cunda öğretmenler tarafından yapılan eleştiriler, öğret

menierin aru{et sorularına verdikleri yanıtlar , değerlen

dirilerek ankete son şekli verilmiştir. 

Anket amaç bölümünde değinileP- boyutlara paralel 

olarak 5 bölüm ve 36 maddeden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

alt özel sınıf öğretmenlerine ilişkin genel bilgiler, 

ikinci bölü~de öğretmenierin alt özel sınıfta çalışma 

nedenleri ve istekleri, üçüncü bölümde öğretmenierin geri 

zekôlı çocul::lar alanındaki eği timleri, dördüncü bölümde 

ö~retmenlerin öğretim çalışmalarına ilişkin bilgiler, 

beşince ve son bölümde öğretmenierin çevre ile ilişkileri 

yer almaktadır. 

Anket ilgili makamlardan gerekli izin alındıktan 
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sonra, 20.12.1986-27.1.1987 tarihleri arasında araştırma 

kür1esinc. uy,rçulanmı~3tır. Uyf.;u.lama, o.nl:etlerin alt özel 

sınıf ö}tretmenlerirıin adreslerine postalanJnası, daha sonra 

öğretmenlerden doğrudan araştırmacı tarafından toplanması 

yoluyla gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin İşlenmesi, Çözümü ve Yorumlanması, 

Bilgi toplama ara~ları ile sağlanan verilerin iş

le~~esi büyük ölçüde elle yapılmıştır. önce anketteki her 

madde ile ilgili cevapların bir dökümü yapılmıştır. Daha 

sonra da bu dökümden yararlanarak hesap makinesiyle fre-

kans dağılımları ve yüzdeleri hesaplanmış olan Yeriler 

çizelgelerde gösterilmiştir. Araştırma verileri bu sayı

sal verilere göre yorumlanmıştır. 



BÖLÜM III 

BULGULAR VE YORIDa 

Bu bölümde önce araştırma kümesini oluşturan alt 

özel sınıf öğretmenlerinin özellikleri, daha sonra araş

tırmanın amaç bölümünde değinilen boyutlara paralel ola

rak bulgulara yer verilmiştir. Gerektiğinde bulgulara 

ilişkin yorumlara gidilmiştir. 

Öğretmenierin Kimlik Özell~cleri 

Bu bölümde alt özel sınıf öğretmenleriı:;-;_::_ kimlik 

özellikleri, cinsiyetleri, mezun oldclcları okullar, nor

mal sınıf öğretmenliğindeki görev süreleri ile alt özel 

sinıf öğretmenliğindeki görev süreleri boyutlarında ele 

alınmıştır. 

Cinsiyet 

Araştırma kümesini oluşturan 42 alt özel sınıf öğ

retmeninin cinsiyetlerine göre durumu Çizelge l'de göste

rilmiştir. 

Çizelge l'de görüldüf,~Ü gibi, alt özel sınıf öğret

menlerinin çoltunluğunu kadın öğretmenler oluşturmaktadır. 

14 



ÇİZELGE -ı 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRET1'.IEELERİNİN 

CÜJSİYETI.ıERİNE GÖRE DAU-ILIMI 

Cinsiyeti n 

Kadın 34 

Erkek 8 

% 

'80,95 

19,05 

Toplam 42 ıoo,oo 

Mezun Oldukları Okul 

15 

Araştırma kü~esini oluşturan alt özel sınıf öğret

menlerinin tamamı ilköğretner :::kulu mezunudur. İlköğretmen 

okulundan mezun olan ö?;i;retmenlerden 2 'si Eğitim Ensti tü

sünü, l'i Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini 

daha sonra bitirmişlerdir. 

Normal Sınıf Öğretmenliğindeki Görev Süresi 

Alt özel sınıf öğretmenlerinin, bu göreve atanma

dan önce normal sınıflardaki görev süreleri Çizelge 2 1 de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 2'de görüldüğü ·gibi, alt özel sınıf öğret

menlerinin yarısından fazlası 5~10 yıl arası normal sınıf

larda görev yaptıklarını belirtmişlerdir. 



ÇİZELGE 2 

ALT Ö:0E1 SI[HP ÖGI~:r~TJ,:ENLE::1İ:i. İN IJORJ'.IAL SH.fi/LAı.LlDAKİ 

GÖREV SÜRELERİNE GÖRE DAÜILDIII 

Görev Süreleri n % 

4 ve daha az yıl -5 . 11,90 

5 - 10 yıl 25 59,52 

ll - 15 yıl 8 19,04 

16 - 20 yıl 4 9,54 

Toplam 42 100,00 

Aıt Özel Sınıf Öğretmenliğindeki Görev Süresi 

16 

Öğretmenierin alt özel sınıflardaki görev süreleri 

Çizelge 3'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 3 

ÖGRETMEULERİN ALT ÖZEL SUJIFL.Aı""1Il:IIDAKİ 

GÖREV SÜRELERİUE GÖRE DAGILITU 

Görev Süreleri n % 

4 ve daha az yıl 21 50,00 

5 - lO yıl 17 40,47 

ll - 15 yıl 2 4,77 

16 - 20 yıl ı 2,38 

21 ve daha fazla ı 2,38 

Toplam 42 ıoo,oo 



Çizelge 3'te görüldüğü gibi, öğretmenlerin yarısı 

4 yıldan az, % 40,47'si ise 5-10 yıldan heri alt özel 

sınıflarda görev yapmaktadırlar. 

ı. Aıt Özel Sınıfta Calışma Nedenleri ve İstekıeri 

Bu bölümde alt özel sınıf öğretmenlerinin; bu sı

nıflarda çalışma nedenleri ile çalışma istekleri ayrı 

ayrı ele alınmıştır. 

Çalışma Nedenleri 

17 

Araştırma kümesini oluşturan toplam 42 öğretmenin 

alt özel sınıf öğretmenliğine atanmadan önce görev yap

tıklar]. yerleşim bölgelerine göre dağ:!..lımları Çizelge 4'te 

gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 4 

ÖGRETHSNLERİN ALT ÖZEL SIIHFA ATAlTh'IADAN ÖNCE 

GÖREV YAPTIKLARI YERLEŞİM BÖLGELERİNE GÖRE 

DAGILIMI 

Yerleşim Bölgeleri n % 

Eskişehir dışı il merkezi 5 11,92 

İlçe-kasaba merkezi 7 16,66 

Köy 30 71,42 

Toplam 42 100,00 



18 

Çizelge 4'de görüldüğü gibi, öğretmenierin % 71,42'si 

alt ()zel sınıfa atanmadan önce köy okullarında görev yap-
+- ı., b ı. ' . ı ., . 
0ı~Larını · e ır~mıg eraır. 

Öğretmenierin alt özel sını~ta görev yapma neden

leri Çizelge 5'te gösterilmiştir. 

N e d e 

Göreve.karşı 

Görülen özel 

Yakınlarından 

ÇİZELGE 5 

ÖGRETMENLERİN ALT ÖZEL SINIFTA 

GÖREV YAPMA NEDENLERİNİN 

DAGILIMI 

n ı e r n 

özel ilgi lO 

öğrenim 5 

özürlü olması 4 

Özürlülere yardımcı olma isteği ll 

Eş durumu 13 

İl merkezinde çalışma 15 

Başka 3 

% 

23,80 

11,90 

9,52 

26,19 

30,95 

35 '71 

7,14 

Çizelge ~'te görüldüğü gibi, öğretmenierin alt özel 

sınıfta çalışma nedenlerinin başında ''il merkezinde çalış-

ma" gelmektedir. Bunu sırasıyla "eş durumu", 1'özürlülere 

yardımcı olma isteği" ve "göreve duyulan özel ilgi" izle-

mekteclir. 
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Çağlar'ın da(l974) belirttiği gibi, "Türkiye'de alt 

sın.:!.:'l::.:rır-_, öğretmenler tarai'ınC::.an, köye~ en il merk e-

zj_ne S:\elr·c:~ iç,in o:ıtln..,..,P br>"'an~:"~:'--ı ol"'"~,ı~ ı·ullanıld-ı1~ı 'oı·ıı·n-L- U -'-.1.:;..1. --""'7' ~ ..... ..::.4~.,..,_._ ~..-~.._ ._...]._ ...... --- _ (_.' 

iııd~"c·-::di:c. !! Hi teklrn Milli Ep: i tim Bakanlı~·ı, İlköğretim 

Genel Müdürlü[ü tarafından, milli e ği tim müc~ürlüklerirıe 

gönderilen genelgedeCI!.!EEB, 1971), bu durımı belirtilerek, 

"Bu ö{;retmenler sıra beklemeden merkeziere gelmek 
için özel sınıf ötretmenligine talip olmaktadır. 
Fakat atandıktan sonra bu sınıflardan ayrılmak 
çarelerine başvurmaktadır. Böylece sözü edilen 
özel sınıflar vasıta yapılmak istenmektedir." 

denilmekte ve gerekli önlemlerin alınması istenmektedir. 

P..raştırma sonucunda, öğretmenierin alt c)zel sınıf-

lara atarımadan önce köyde görev yaptıklar,_~-. :-ı belirlen-

mesi, yine önemli bir bölümünün bu sınıflarda çalışma 

nedeni olarak eş dur1~larını ve il merkezinde çalışma 

durumlarını belirtmeleri, bu sınıfların köyden il merke-

zine gelebilmek için atlama basamağı olarak kullanıldığını 

bir kez daha göstermektediro 

Alt Özel Sınıfta Çalışma isteği 

Aragtırma kümesini olu~turan toplam 42 alt özel 

sınıf ö:'-~:retmeninin, imkan olduğunda görev yaptıkları 

okulda normal bir sınıfa geçme istekleri Çizelge 6'da 

gösterilmiştir. 
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ÇİZELGE 6 

ALT GÖiiEV YAPTIKLARI 

Ol~ULDA IWRI·~·IAL SINIFA GEÇHEYE İS'I'EKLİ OLMA 

DURUIVIU 

İstek Durumu n % 

İstekli 22 52,38 

İs teksiz 20 47,62 

Toplam 42 100,00 

Çizelge 6'dan anlaşıldığı gibi öğretmenierin yarı-

sırıö.an fazlası normal sınıfa geçme isteğini belirtmeıctedir. 

:S-:ı öğr.etr:ıenlerin normal sınıfa geçme istekleriniı:ı r,edeni 

Çizelge 7'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 7 

NORMAL SINIFA GEÇMEK İSTEYEN ALT ÖZEL SDUF 

ÖGRETivlliNLERİNİN NEDENLERİ:HİN DAGILIMI 

N e d e n ı e r 

Çalışmaların takdir edilmemesi 

·Verimli çalışma ortamının olmaması 

Uzun zamandır bu görevi yapma 

Alt özel sınıfta görev yapmanın zor olması 

Başka 

n 

4 

lO • 

4 

9 

3 

% 

18,18 

45,45 

18,18 

40,90 

13,63 



21 

Çizelge 7'de görüldüğü gibi, öğretmenierin normal 

sınıfa geçr:ıe nedenlerinin başında, "verimli çalışma orta

mının olm8ması 11 gelmektedira Bunu 11 Alt özel sınıfta görev 

yap:m::ı.nın zor olmasın izlemektedir. 

Normal sınıfa geçme isteği belirtmeyen 20 öğretme

nin nedenleri Çizelge 8'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 8 

NORMAL SINIFA GEÇMEK İSTEMEYEN ÖGP..ETMENLERİN 

NEDENLERİNİN DAGILIMI 

N e d e n ı e r n % 

Alanda çalışmaktan mutlu olma 19 9510n 

Çalışmaların takdir edilmesi 2 1o,oo 

Çalışmaların sonucunu görme isteği 5 25 ,oo 

Başka 2 1o,oo 

Çizelge 8 1de görüldüğü gibi, alt özel sınıfta kal

mak isteyen 20 öğretmenden 19'u 11 Alanda çalışmaktan mutlu 11 

olduklarını belirtmişlerdir. Gerçekten çoğu kez alt özel 

sınıflar atlama basamağı olarak kullanılmakla birlikte bu 

sınıflarda çalışan pek çok öğretmenin il morkezindelri 

normal sınıfıara sırası geldiği halde atanma isteğinde 

bulunmadıkları gözlenmektedir. Kuşkusuz böylesi ağır bir 

görevi sürdürmenin nedeni, bu çocuklara yardım etmekten 

mutluluk duymaktan öte bir şey olamaz. 
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2. Geri Zekalı Çocuklar Alanındaki Eğitimler~ 

Bu brH\.b-:1.:::: ::.:.~_L :_~:-:(..:·1. , ___ ı_r~_ -~· ·-··.,,. ·;n··Erclerı·nı· n f·~eı.,ı· 
- ':_,. . i.l ·'·- - . . -' ···-

zekalı ':10Culclar(GZÇ) alanındaki eğitim durumları; mezun 

olum:-ı.n okulda, hizmet öncesinde ve içinde eğitim görme 

boyutlarında ele alınmış tı.r. 

Mezun Olunan Okul 

Araştırma kümesini oluş·suran 42 öğretmenin tama

mının ilköğretrrıen okulu mezunu olduğu daha önce belir

tilmişti. İlköğretmen okullarında öğrencilere özel eğitim 

alanı ile ilgili genel bi lgi kazandır.nak için yalnızca 

Eğitim Psikolojisi dersi içersinde en çok 6 saatlik biJ:' 

zaman .::i..t.!.ılmıştır(Çağlar, 1974). Bu zaman içersinde öze.ı 

eğitime muhtaç çocukların dolayısiyle GZÇ'ın eğitimlerine 

ilişkin konuların işlenenesi gerekmektedir. Bu okullardan 

mezun olan öğretmeniere göre bu ders konularının işlen

mesi durumu Çizelge 9'da gösterilmiştir. 

Çizelge 9'da görüldüğü gibi, öğretmenierin yarı

sına yakını mezun oldukları okulda GZÇ'ın eğitimine 

ilişkin konuların işlenmediğini belirtmişlerdir. Bu 

durum Eği tir:ı Psikölojisi dersini veren öğretmenierin 

bu konudaki bilgi eksi 'di klerinde n ya da konuya ye te-

rince önem vermemelerinden kaynaklanabilir. 



ÇİZELGE 9 

İÇ3RSİl\ı'DE GZÇ 'Hf EÖİ'l1İ.·.üNE İLİ,Ş!'CİN 

KOHU L.AHI N İ ;:}LEI·JI.;\E Sİ DU1tUiıiU 

Konunun İşlen:nesi Durura u n % 

İşlendi 15 35,71 

İşlenmedi 19 45,23 

Hatırlamıyorum. 8 19,06 

Toplam 42 100,00 

Kurs ve Se .. :tt if i ka Programları 
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Araş tırmarıın problem bölürıii nde değini ldiği gibi, 

alt özel sınıflarda çalışan öğretmenler, GZÇ'ın eğitim

leri konusunda hizmet öncesinde ve içinde çeşitli kurs 

ve sertifika progra~larına tabi tutulmaktadırlar. Bun

lardan kurs prograrnları genellikle Milli Eğitim Gençlik 

ve Spor BakanlJ_ğı 'nca rehberlik ve araştırma merkezleri 

kanalı ile, sertifika programları ise Ankara ve Anadolu 

Üniversitelerince yürütülmektedir. Anadolu Üniversitesi 

tarafınden yür~tülmekte olan sertifika programı her biri 

42 ders saati olmale üzere toplam ll dersten oluşmaktadır. 

Ankara Üniversitesi tarafından. yürUtülmekte olan serti

fika prograrnı ise 9 dersten oluşmaktadır. 



Araştırma kümesini oluşturan 42 öğret me nin kurs 

ve sert if ika progrı=ı..r:::ılar-ı.na ~::at ılına du...rı_ı.mları Çize lge 

lO'da gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 10 

ALT ÖZEL SUJIF ÖGRET:,'lEHLERİNİN KURS VE SER·:rİFİKA 

PROGRAI.1LARINA KATI Li<J1A DURUMLARI 

K a t ı lma D ur u m u n % 

Yalnızca kursa katılma 3 4,75 

Yalnızca sertifika programına katılma 13 30,95 

Kurs ve sertifika prcg~amına katı lma 21 50,00 

Hiç bir programa katılmanıa ı 2,38 
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Çizelge lO' da görüldüğü gibi, öğretnıer.ılerin ya

rısı hem kurs hemde sertifika programına katıldıklarını 

belirtmişlerdir. 13 öğretmen yalnızca sertifika programı

na, 3 öğretmende yalnızca kursa katıldığını belirtmiştir. 

Herhangi bir kurs yada sertifika programına katılına;y"B.n 

yalnızca 1 öğretmen bulunmaktadır. 

Ortaya çıkan bu durum, özellikle öğretmenierin 

yarısının hem kurs hemde sertifika prograrnıarına katılmış 

olmaları, Eski şe.ı.'ı. ir il rner kezinde GZÇ' ın e ği timleri 

yönünden olumlu bir tablo ortaya çılrarmaktadır. Ancak 

Eskişehir ilinin bu konudaki özel durumunun gözden uzak 
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tu tu lmaması gerekmektedir. Eskişehir Rehberlik ve Araş-

t ır:aa i:Ierke zi' nin 'J:iürkiye ge rifÜ inde açıl3 rı il:\: mer l;:ez-

lerden birisi olması, bun~-:n yanında Anadolu Üniversite-

since açılan sertifika programlarJnın tamamının, Ankara 

Üniversitesince açılan se.rtifika programlarının ise bir 

bölümünün Eskişehir'de gerçekleşti.rilmiş olması, kurs 

ve sertifika programıarına katılan öğretmenierin sayı..;.. 

ları_rıın artmasına ne den olmuş tur. 

Hizmet Öncesi Eğitim 

AraE}tırma kümesini oluşturan 42 öğretnıenin alt 

özel sınıf öğretme.nliğine at anmaJan önce GZÇ' ın e ği tim

lerine ilişkin kursa katılma durumu Çizelge ll'de gös-

teri lriıi ştir. 

Ç'İZELGE ll 

ÖGRETl·;IEı:JLERİN ALT ÖZEL SHJTB1 LARA ATAJ.IE,'IADAN ÖNCE 

Hİ ZIJIET ÖNCESİNDE KURSA KATILMA DURUr/lU 

Kursa Katılma Durumu 

Katılanlar 

Kat ı lmaya nlar 

• Toplam 

n 

8 

34 

42 

% 

19,05 

80,95 

100,00 
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Çizelge ll'de görüldüğü gibi, öğretmenierin 

% 80,95'i alt özel .sı~ıf öğret:·,1enli"•ine atarunad:-ı.n önce 

GZÇ' ın efi; it imin·s ilişkin kurslara l:a tıl ma dıklarını be-

lirtmişlerdir. Kurslara katıl dığı nı belirten 8 öğretmenin 

katıldığı kurslarm adı, düzenle~,ren kurum ve süreleri 

Çizelge 12'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 12 

HİZl~IET ÖNCESİ KURSLARINA KATILA.N ALT ÖZEL SINIF 

ÖGRETliiENLERİNİH Kı\j:ILDIKLARI KuRSLAR, 

DÜZENLEYEN Klf.ttUM VE SÜRESİ 

Kursun Adı Düzenleyen Kurum Süre 

Eskişehir Rehberlik ve 
Özel Eğitim Kursu Araştır:na Merkezi 21 gün 

Bursa Rehberlik ve 

Özel ~V • J.. • T7" 
.1.:1gı ı.. ı m ~ur su Araştırma Merkezi 21 gün 

Program Geliştirme Çanakkale Milli 

Kursu Eğitim Müdürlüğü 21 gün 

n 

5 

2 

ı 

Çizelge 12'de görüldüğü gibi, hizmet öncesi eği-

timine katılan alt özel sınıf öğretmenlerinin 7'si iki X 

ayrı kentte rehberlik ve araş tır:na merkezlerince açılan 

ve 21 gün süren özel eğitim kurslarına katılmıqlardır. 

Yalnızca ı öğretmen, Çanakkale' de açılan "Eği tilebi li r 

Geri Zekalı Çocuklar İçin İlkokul Programı-Geliştirme 
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Kursu11 na katıldığını belirtmiştir. r)?~re tmenlerin bu kurs-

lardan ya.t·a~·lanna durumlrı.rı Çizelee lJ' te gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 13 

HİZ.,IE'f ÖNCESİlilDE KUT·?.SLARA :t\ATILAir ALT ÖZEL SINIF 

ÖGRETl·,IEi:JLERİ NİN KUHS PROGLA.::~LARINDAN 

YA:.'\ARLAN1':LA Dm=mıvlL.fu-qHJA GÖI'_E DAGILIMI 

Yararlanma Durumu 

GZÇ'a ilişkin temel kavrarnlara sahi? olma, 

GZÇ'ın_teşhislerinde izlenen yöntemleri bilme 

Türkiye 'de GZÇ 'ın te.~ hisler inin nasıl yapıldığını 

n 

6 

5 

bilme 4 

Türkiye' de GZÇ 'ın teşhis sorunlarını görebilme 3 

GZÇ' ın eğitimlerine ilişkin temel ka·,rarnlara 

sahip olma 

GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel cğretim 

yöntemlerini bilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel ~ğretim 

yöntemlerini uygulayabilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde karşılaşılan problemlere 

ilişkin olası çözüm yollarını bilme 

GZÇ' ın eğitimlerinde yeni gelişmeler :':lakkında 

bilgi sa~ibi olma 

5 

4 

2 

3 

2 

Çizelge lJ'te görüldüğü gibi, ~izmet öncesi kurs

lara katı lan 8 öğretmenden 6' sı, kurs2..arın GZÇ' a ilişkin 
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te!!tel ~cav.ra!nlara sahip olma yönLinden yararlı olduğunu 

b el ir tm:iş tir. Bunu 'ti-ZÇ' ın teşhislee inde izle rıen yönt em

leri bilme" ile "GZÇ'ın eğit:i.mlerine ilişkin temel kavrarn

lara sah.ip olma" izlemektedir .. :Suradan anlaşılabileceği 

gibi belirtilen yararlar daha çok bilme düzeyinde olmak

tadır. 

Araştırma kümesini oluşturan 42 alt özel sınıf 

ögretmeninin hizmet öncesi sertifika programıarına ka

tılma durlli~U Çizelge 14'te gösterlilrniştir. 

ÇİZELGE 14 

ÖGRE1'LI:ii:NLERİN Eİ ZT1IEt ÖNCESİ Sffi::rİ:F'İKA 

PROGH.AMLA.ı.TtiNA. ;(ATILNIA DURUMU 

Katı lma Durumu 

Katılan 

Katılmayan 

Topla11 

n % 

26 61,90 

16 38,10 

42 100,00 

Çizelge 14'te görüldüğü gibi öğretmenierin% 61,90'ı 

hizmet öncesinde scrtifika programıarına katıldığını be

lirtmiştir. Bu öğretmenierin 5'i Ankara Üniversitesi, 

2l'i Anadolu Üniversitesinde açılan sertifika progra11la

rına katınnışlardır. 
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Hizmet öncesinde sertifika programıarına katılan 

26 ö[retı,ıen~Ln programlardan yararlanma dunlmları Çizelge 

15'te gösteri~niştir. 

ÇİZELGE 15 

HİZiirET ÖNCESİliDE SERTİJ!'İKA PHOGRAdL,\RINA KATILAN 

YAl~ARLAJIJ:',IA DUR UJHLAR INA GÖRE DAG ILiidi 

y a r a r ı a n m a 

GZÇ'a ilişkin temel ~avramlara sahip olma 

GZÇ'ın teşhislerinde izlenen yöntemleri 

bilme 

Türkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl 

yapıldığını bilme 

Türkiye'de GZÇ'ın teşhis sorunlarını 

görebilıne 

GZÇ' ın eğitimlerine ilişkin temel 

kavramıara sahip olma 

GZÇ' ın eğitimlerinde uygula nan özel 

öğreti~ yöntemlerini ~ilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel 

öğretim yöntemlerini uygulayabilme 

GZÇ' ın eğitimle rinde karşılaşılan problemlere 

ili ş kin olan çözüm yollarını bilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişıneler 

hakkında bilgi sahibi olma 

n 

20 

17 

16 

14 

19 

19 

21 

15 

13 

% 

76,92 

65,38 

61,53 

53,84 

73,07 

73,07 

80,76 

57,69 

50,00· 
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Çizele;e 15'de r;örüldU~~ü gibi, hiz:i1et öncesi ser

tif.ika progra'Tilarına katılan 26 ör~reti!.len:ien 2l'i serti

fika programlarının "GZÇ' ın eğitimlerinde uygulanan özel 

öğretim yön temler:ini uygulayabilm.e" yönünden yararlı 

olduğunu belirtmiştir.· Bunu "GZÇ' a ilişkin temel kavram

ıara sahip olma", "GZÇ'ın eğitiminde uygulanan özel öğ

retim yöntemlerini bilme", ile "GZÇ 'ın e ği timlerinde 

uygulanan özel öğret :i.rn yöntemlerini bilme" izlemektedir. 

Öğretmenierin hizmet öncesinde sertifika program

larından bilme ve yapma düzeylerinde yer alan maddelere 

sıklıkla olumlu yanıt vermeleri, bunlar içerisinde 

"GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim yöntemle

rini uygulaya bilme" maddesinin ilk Sl.L'ayı alması, serti

fika programlarını öğretmenierin alt özel sınıflardaki 

eğitime hazırlanmalarında önemli katkılarının olduğunu 

göstermektedir. 

Hizmetiçi Eğitim 

Araş t ırma küme s i ni o lu ş tur an 4 2 öğre tmenin alt 

özel sınıf öğretmenliğine atandıktan sonra GZÇ 'ın eği ti

mine ilişkin kurslara katılma durumu Çizelge 16'da gös

terilmiştir. 

Çizelge 16' da görü ldUğü gibi, öğretmenierin yarı

sından fazlası alt özel sınıf öğret~enliğine atandıktan 

sonra alana ilişkin kurslara katıldıklarını belirtmişlerdir. 



ÇİZELGE 16 

1 

ö .. mi/L1.f6~·JL:Cf~İN AL11 ÖZEL SIND?LARA .A~PAllffiiKTAN SONRA 

Katılma Durumu 

Katılanlar 

Kat ılınayan lar 

Topla'TI 

n % 

19 45,23 

23 54 '77 

42 100,00 

Kurslara katıldığını belirten 19 öğretmenin katildığı 

kursların adı, düzenleyen kurum ve süreleri ÇizeJe;e 

17'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 17 

HİZJ:·irETİÇİ KUI·l.SLARA KATILAN ALT ÖZEL SINIF 

ÖGRET viENLERİNİN KAIJ:I LDIK LARI KURS LAR, 

DÜZENLEYEN KURUl'li VE SÜRESİ 

Kursun Adı Düzenleyen Kurum Süre n 

Özel Eğit~'TI Kursu 
Eskişehir Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi 5-10 gün 15 

Program Geliştirme 
Kursu 

Mersin Milli Eğitim 
r1ftidürlüğü 21 gün 4 
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Çizelge 17'de görüldüğü gibi, hizmetiçi eğiti-

mi~e '::atılan alt özeJ. 3ınıf öğretnerılerinin 15'i Es.ki

:_;;eh :ir ilinde defi;işik zaman ve sürelerde açılan özel 

eğit im :.:urslarına katılmış lardır. 4 oğre tme n Mersin •de 

aç ıla n 21 gün süreli "Eği tilebilir Geri Zekalı Çocuklar 

İçin İlkokul Programını Geliştirme Kursu na" ka tıldık

larını belirtmişlerdir. Bu öğretmenierin kurslardan 

yararlanma durumu Çizelge l8'de gösterilmi,ştir. 

Çizel~e l8'de görüldüğü gibi hizmetiçi kurslara 

katılan 19 öğretmenden lO'u kursların "GZÇ'a ilişkin 

temel kavra'Tilara sahip olrna" yönünd.en yararlı olduğunu 

belirtmiştir. Bunu "GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel 

::Cavrarnlara sahip olma" , "GZÇ' ın e ği ti::ıle rinde karşı 

laşılan problemlere ilişkin olası çözüm yollar.J...nı bil

me", "GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel kavrarnlara sahip 

olma", "GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim, 

yöntemlerini biL'!le", "GZÇ'ın eğitimlerinde yeni geliş

meler hakkında bilgi sahibi olma" ile "GZÇ'ın eğitimle

rinde uygulanan özel öğretim yöntemlerini uygulayabilme" 

izlemektedir. Buradan anlaşılabileceği gibi belirtilen 

yararlar daha çok bilme düzeyinde olmaktadır. Bu durum 

hizmet öncesi kurslarında olduğu gibi öğretmenierin 

kurslardan daha çok bilme düzeyinde yararlandıklarını 

gösternektedir. 
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ÇİZELGE 18 

ÖGRET~.IENLERİHİ:t1i KtJHSLARDAliJ YARARLANMA 

DURU:IL.ARIIJA GÖRE DAGILIMI 

y a r a r ı a n m a n 

GZÇ'a ilişkin temel kavramıara sru1ip olma 10 

GZÇ'ın teşhislerinde izlenen yöntemleri bilme 6 

Türkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl 
yapıldığını bilme 6 

Türkiye'de GZÇ'ın teşhis sorunlarını görebilme 5 

GZÇ'.ın eğit imlerine ilişkin temel kavrarnlara 
sahip olma 9 

GiÇ' ın eğitimle.dnde uygulanan özel öğretim 
yöntemıerini bilme 

GZÇ'ın eğiti~lerinde uygulanan özel öğretim 
yöntemlerini uygulayabilme 

GZÇ'ın eğitimlen.nde karşılaşılan problemlere 
ilişkin olası çözüm yollarını bilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olma 

7 

7 

9 

7 

Araşt ırma kümesini oluşturan 42 alt özel s ımf 

öğretmenin hizmet içinde sertifika programıarına katılma 

durumu Çizelge 19'da gösterilmiştir. 



ÇİZELGE 19 

PROGRAiviLARIKA r'~A':L'IlıiJA DURULIU 

Program 

Katılan 

Katılmayan 

· Topıain 

n % 

12 28,57 

30 71,43 

42 100,00 

Çizelge 19'da görüldüğü gibi öğretmenierin 
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% 28,57'si hizmet içinde sertifika programıarına katıl

dığını be.iirtmiştir. Bu öğretmenierin 8'i Anadolu Üni

vers t:~8si, 4 'ü ise Ankara Üni ver si tesince açılan sert:i

fika programıarına katılmışlardır. 

Alt özel sınıfa atandıktan so~1a sertifika prog

ramıarına katılan 12 öğretmenin programdan yararlanma 

durumlarına göre dağılımları Çizelge 20'de gösterilmiş-

tir. 

Çizelge 20'de görüldüğü gibi, hizmetiçi sertifika 

progr8.lıılarına katılan 12 öğretmenden lO'u sertifika 

programlarımn "GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel_ 

öğret im yöntemlerini uygulayabilme" yönünden yarar lı 

olduğunu belirtmiştir. Bunu "GZÇ'in eğitimlerine. 



ÇİZELGE 20 

ALT ÖZEL SIIH:i? ÖGEETl.I:El;Lı:RİNİU PF.OGR.AI':TLARDAN 

YAE.ı-'liUJAl.JIIIA DUIWI!lh\RINA GÖF.E DAGILIMI 

y a r a. r ı a. n m a 

GZÇ'a ilişkin temel kavramıara sahip olma 

GZÇ'ın teşhisiertnde izlenen yöntemleri bilme 

Türkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl 
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n 

9 

8 

yapıldığını bilme 8 

Türkiye' de GZÇ 'ın teşhis sorunlarını görebilme 6 

GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel kavrarnlara 
sahip olma 

GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 
yöntemlerini bilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 
yöntemlerini uygulay~bilme 

GZÇ'ın e~itimlerinde karşılaşılan problemlere 
ilişkin olası çözüm yollarını bilme 

GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olma 

9 

9 

lO 

7 

5 

ilişkin temel kavrarnlara sahip olma" ile "GZÇ' ın eğitimle

rinde uygulanan özel öğretim. yönte:::ılerini bilme" izlemektedir. 

'Bu durum hizmet öncesi progmmları nda olduğu gibi öğretmenierin 

programlardan daha çok yapma ve bilme düzeyinde yarar

landıklarını göstermektedir. 
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Daha önce belirtildiği gibi araştırma kümesini 

oluşturan 42 öğretmenden 38' i sertifika 'prograrnlarına 

ka tılmışlar dır. Bunlardan 26' si alt özel sınıfa a tanma-. 

dan önce, 12'si de göreve atandıktan sonra bu programa 

katılmışlardır. Programa katılan tüm öğretmenlerin prog-
0 

ramıbitirme durumları Çizelge 2l'de gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 21 

SERTİFİKA PROGRAI:ILARIN.ıt KA~ ILAN ALT ÖZEL SINIF 

ÖGRETliiENLERİNİN PROGRAI~II Bİ TİPJiJE DURUMU 

Program n ·% 

Bitiren 17 44,73 

Bitirmeyen 21 55,27 

Toplam 38 100,00 

Çizelge 2l'de görüldüğü gibi sertifika program

ıarına katılan 38 öğretmenden yarısına yakını prograrnı 

bit irdiklerini belirtmişlerdir. 

C~lişT-iş ülkelerde özel eğitim öğretmenliği nornal 

· sınıf öğretmenliği programıarına ek 1 yada 2 yıllık prog

ramları e;erektirmektedir(Çağlar, 1974). Ülkemizde maale-

sef bu ka1;sa'1ıda eğit im programları mevcut de[ildir. 

Yalnızca her biri 42 ders saati olmak üzere 9 yada ll 
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dersten oluşan sertifika programlarını göz ardı etmek 

haksızlık olur. Bu yönü ile ta~amı bitirmese bile araş

tırma kümesini oluş turan öğret me nle.rin bü:vü k çoğunluğunun 

bu programlara katılmaları kayda değer bir.gelişmedir. 

3. Öğretim Çalışmaları 

Alt özel sınıflarda eğitim 1975 yılında hazırla

nan "Eğitilebilir Geri Zekalı Çocuklar İçin İlkokul 

Programı" uyarınca yapılmaktadır ( ME.B, 1976). 

Araştırma küme s ini ol uştur an 42 alt özel sınıf 

öğretmeninin bu programın yeterliliğine ilişkin görüşleri 

Çizelge 22~de gösteriL~ştir. 

ÇİZELGE 22 

Ö·J~TII':ENLERE GÖRE EGİTİLEBİLİR GERİ ZEKALI ÇOCUKLAR 

İÇİN İLKOKUL PROGRAMIHIIJ YETERLİ.LİK DURUmJ 

Yeterli Bulma Durumu 

Yeterli bulan 

Yeterli bulmayan 

Toplam 

n % 

16 38,09 

26 61,91 

42 100,00 

Çizelge 22' de görüluüğü gibi, öğretmenleri n yarı

dan fazlası programı y~wrli bulmamaktadır. Programı 
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yeterli bulan 16 öğretmeninnedenleri Çizelge 2J'de 

gösterilmiştjr. 

ÇİZELGE 23 

ÖGRETI11ENLERİN EGİTİL:EBİ LİR GBı.'i.İ ZEKALI ÇOCLJKLAR İÇİN 

İLKOKUL ?ROGRA:1ITNI X"ETERLİ BULMA NEDENLERİNİN 

DAGILIMI 

N e d e n ı e r n 

... 
Amaçlar geri zekşlıların özelliklerine uygun 9 

Atnaçlar ile konular arasında ilişki yeterli 8 

Üniteler yaşama uygulanabilir nitelikte b 

Öğretme yöntemleri, geri zekalıların 
özelliklerine uygun 

Belirtilen araç gereçler yeterli 

Programda belirlenen zaman ile eğitim 

etkinlikleri arasındaki ilişki yeterli 

Değerlendirme yöntemleri yeterli 

8 

4 

ı 

ı 

% 

56,25 

50,00 

37,50 

50,00 

25,00 

6,25 

6,25 

Çizelge 23'de görüldüğü gibi Programı yeterli 

bulan öğretm~nlerin yarıs:ın dan fazlası programı ".Amaçlar 

geri zekalıların özelliklerine uygun" olma yönünden 

yeterli olduğunu be Iirtmişler dir. Bunu "Amaçlar ile 

konular arasındaki ilj.şki yeterli" ile "Öğretme yöntem-

"' leri geri zel\:alıların özelliklerine uygun" olma neden-

leri izlemektedir. 
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Öğretmenleri n yarısından fazlasının programı ye-

terli bulmaması, proe;ramı yct erli bulan öğretm.er;.lerj.n 

sıralanan nedenlerden yalnızca bir kaçını belirtmesi, 

programın fonksiyonlarını yerine getirmesinde sınırlı 

kaldığını göstermektedir. 

Ders Ki taula.rı 

Yapılan belirlemelere göre eğit ilebil ir geri 

zekalı çocukların eğitimlerinde kullanılabilecek, onlar 

için özel olarak yazıLnış ders kitapları bulunmamakta

dır. Bu nedenle alt özel sınıf öğretmenleri ders kitabı 

ihtiyaçlarını normaller için hazırlanmış çeşitli kaynak

lardan sağle.ma~tadırlar. Öğretmenierin bu ko~uda yarar

landıkları kitap çeşitlerinin dağılımı Çizelge 24'de 

gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 24 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRETillEIH.ıERİNİlJ SINIFLARIIIDA 

YARARLANDIKLARI KİTAP ÇEŞİTLERİNİN DAGILIMI 

Yararlanılan-Kitap Çeşitleri n % 

Normal i::.kokul sınıf ki taıJları 26 61,90 

Normal ilkokul sınıf dergileri 29 69,04 

Ansiklopedi v.b. 17 40,47 

Kendi hazırladığı yazılı döküman 19 45,23 
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Çizelge 24'de görüldüğü gibi öğretmenierin yarıdan 

fazlası tınormal il~>:o 1:ul sınıf dergisi" ile "normal ilk-

o!:.:ul sınıf ki taı-·ları"ndan yararlandıldarını belirtmiş-

lerdir. Oysa çocukların özelliklerine uygun olarak ya

zılmış ders kitapları, bu çocukların özel eğitimlerinin 

önemli bir parçasıdır. 

Ders Araç Gereçleri 

Eğitilebilir geri zekalı çocukların eğj. timleri 

normal çocukların eğitiminde ~<:ullanılan araç gereçlere 

ek bazı araç gereçlerin b~llanılmasını gerektirmektedir. 

Alt özel sınıflarda bulunan araç gereçlerin çeşitleri~e 

göre dağılımı Çizelge 25'te gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 25 

ALT ÖZEL SINIF'L..A..RDA EULUNAJ.; ARAÇ GEREÇLBRİN 

. ÇEŞİTLERİ:NE GÖRE DAGIL.Il'JII 

Araç Gereç Çeşitleri 

Ders araç gereçleri 

Günlük tüketim malzemeleri 

El becerilerini geliştirici temrinlik 
gereçler 

Yaşamı kolaylaştırıcı araç gereçler 

JVIesleğe hazırlay·ıcı araç gereçler 

n 

32 

28 

19 

9 

2 

% 

76,19 

66,66 

45,23 

21,42 

4,76 
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Çizelee 25'te görüldü~ü gibi, alt özel sıcıflarda 

bulunan araç gereçlerin çeşitlerine göre dağılımında en 

çok(% 76,19) ile 11 Lers araç gereçlerj': gelmektedir. Bunu 

sırasıyla "Günlük tüket im mal zemelc"'ri 11 ile 11 El beçeri-

lerini gelişt iı~ici temrinlik gereçler" izlemektedir. 

11 Yaşamı kolaylaştırıcı araç gereçler" ile "Mesleğe hazır

layıcı araç gereçler 11 i olduğunu belirten öğrebıenlerin 

çok az olduğu izlenmekteJ.ir. Alt özel sınıf öğretmenle

rinj.rı araç gereç temininde karşıleş tıkları sorunların· 

dağılımı Çizelge 26'da gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 26 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRETiiill:JLERİNİN .ARAÇ GEREÇLERİN 

. TEMİNİNDE KluT.(ŞILAŞTIKLARI SOHU:Kr:LARIN DAGILIMI 

Karşılaşılan Sorunlar 

Geri zekalı çocuklara yönelik araç gereç 

yokluğu 

Yönetirn:i.n gerekli araç gereci almada 

ilgisizliği 

Yeterli ödeneğin bulurunaması 

Okulun ödenek dışı imkanlarının sınırlı 

oluşu 

Başka 

n 

23 

ll 

21 

19 

2 

% 

54 '76 

26,19 

50,00 

45,23 

4,76 

Çizelge 26'da görüldüğü gibi, araç gereç temininde 
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karşılaşılan sorunlarm başında "geri zekalı çocuklara 

yönelik araç gerecin yo kluğu" gelmektedir. Bunu sıraşı 

ile "yeterli ödeneğin bulurın:a.c.ası" ile "okulun ödenek 

dışı imkanlarının sınırlı oluşu 11 izlemektedir. 

Tıpkı ders kitaplarında olduğu gibi, bu sınıflarda 

yeterli araç gerecin olmayışı, geri zekalı çocukların 

eğit imlerinde :.lstendik davranışların gerçekleştirilmesinde 

önemli güçlüklere neden olabilecek ni tehkte görülmekte

dir. 

Sınıfın Fizik Yapısı 

Araştırma kümesini oluşturan 42 öğretmenden J4 'ü 

sınıfların fizik yapısına ilişkin sorunlar belirtmişler

dir. Bu sorunlar Çizelge 27' de gösterilmiş tir. 

ÇİZELGE 27 

ALT ÖZEL SINIF ölRETI"/IENLERİNE GÖRE DERSLİKLERİN 

:F'İZİK YAPISINA İLİŞKİN SORUNLAEDJ DAGILIMI 

s o r u n ı a r n % 

Işıklan d ırma yetersiz 7 16,66 

Havalandırma yetersiz 6 14,28 

Isıtma yetersiz 3 7,14 

Derslik kUçük 20 47,61 

Bedrum katı 2 4,76 
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Çizelge 27'de görüldüğü gibi, öğretmenler ders

liklerin fizik yapısına ilişkin sorunlarda ençok "ders

likler küçük" olduğunu belirtmişlerdir. Genellikle okulla

rl.n en elverişsiz sınıflaı.~ım .. n alt özel sınıflara ayı·ıl

dığı yaygın bir kanıdır.. Ancak araştırma sonunda yal

nızca 34 öğretmenin bu konuda sorun belir tmesi, belir

tilen sorunların ise yalnızca dersliklerin küçük olma

sında yığılması7 Eskişehir il merkezinceki alt özel sınıf

ların fiziksel yapılarının genelde uygun olduğunu göster

mektedir. 

Öğrencilerjn Zeka Düzeyleri ve Sınıf Yapısı 

Problem bölümünde değinildiği gibi geri zekalı 

çocıJ.;(}ar homojen bir grup değildir. Kendi içle.ri nde 

önemli birey sel farklılıklar gösterirler. Aynı durtm 

eğit ilebilir geri zekalı çocuklar için de geç,erlidir. 

Her birinin kişilik özellikleri farklı olduğu kadar zi

hinsel özelliklerin ölçütlerinden biri olan zeka düzey

leri de farklı olmaktadır. Bunun yanında birleşik sınıf 

uygulamaları, sınıf mevcutlarının az yada çok oluşu, 

öğrencilerin takvim yaşlarının farklı olması, sınıftaki 

öğrencilerin eğitim gereksinimlerini daha da çeşitlen-

dirmekte dir. 

Alt özel sınıf öğretmenlerinin bu konuda karşı

laştıkları sorunlar Çizelge 28'de gösterilmiştir. 



ÇİZE:WE 28 

ZEKA DÜZ:S~{LERİ İLE SINI:ii' YAPISINA İLİŞ1-:İN 

SORUNLAEIIJ DAG ILIIlli 

s o r u n ı e: r n 

Sınıfta e~itilebilir geri zek~lı çocuklardan 
daha ağır çocukların varlığı 17 

Sınıfta e~itilebilir eeri zekalı çocuklar 
arasında önemli bireysel farklılıkların 
olması 

Sınıfın birleşik sınıf olması 

Sınıf mevc"'.!d.unun fazla olması 

Sınıf mevcudunun az olması 

İleri yaşta öğrenci olması 

30 

25 

6 

4 
,., 
c. 

Çizelge 28'de görüldüğü gibi öğretmenierin 

% 71,42'si sorun olarak 17 sınıfta eğitilebil:.r geri 

c' 
,:J 

44 

40.47 

71,42 

59' 52 

14,28 

9.52 

4,76 

lı çocuklar arasında önemli bireysel farklılıkların 

olması"nı belirtmişlerdir. Bunu % 59,52 ile "s:::.nıfın 

birleşik sınıf olrr.ası" i z1emektedir. Öğretmenierin 
"' . % 40 ,4 7 'si ise "sınıf ta eğit ilebil ir geri ze~·:a2.:... çoc::_-(-

lardan daha ağır çocukların olduğunu"belirt::-,iş2.erdir. 

Özel eği tirnin bir ekip çalışmasını gere~-c-:irdi~:ine 

daha önce değinilmişti. Kuşkusuz alt özel s:::.nıf~ards 

sağlanan eğitimden yalnızca sınıf öğretmeninin sorur!::~.-;. 



45 

olması, fa!.'klı e[j_t:im gereksinimleri olaın. öğrencilerin 

bu gerel::s inir:ıleri n i. n lm:::-;;ıı lar1.ı1ss ını gü çleşt irnıekte dir. 

Ayrıca oirl1:::"_?i k :cnnıf uygularır:.lt:ırı sı.nıfta çeşitli yaş

larda öğrencilerin bulunnasına neden olmaktadır. Üstelik 

ilkokul yönetmeli(;ine göre bu sınıfta olmamaları gereken 

eğitilebilir d.üze~rinden daha aşağı düzeydeki çocukların 

da bu sınıflara devam et:nesi bu GJ.nıflardaki eğitim öğ

ret im sorımıarını daha da artırmaktadır. 

~-· Çevre İlis1.::i leri 

Bu bölümde alt özel sınıf öğretmenlerinin çevreyle 

olan ilişkile.!:'i; öğrenciler in anne babalarıyla, okul, 

yönetiniyl8, müfettişlerle ve rehberlik ve araştırma 

merkezi uzmanlarıyla ilişkileri boyutlarında ele alın-

mıştır. 

Öğrencinin Anne Babası 

Araştırma kümesini oluşturm 42 öğretmenin, öğ

rencilerinin anne babalarıyla ilişkilerinde sorunla 

karşılaşma durumları Çizelge 29'da verilmiştir. 

Çizelge 29'da görüldüğü gibi öğretmenierin% 60'a 

yakını. öğrenci veliler:iyle sorunları olduklarını belirt

mişlerdir. Bu belirlemeyi yapan öğretmenierin karşılaş-
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ÇİZEI.rJE 29 

AL·-:t ÖZEL SINIF ÖGRETı.I.ElilıERİNİN ÖÖRENCİLERİNİN 

ANNE BABALAIUYLA İLİ ŞKİLE:2İIIDE SORUNLA 

KARŞIIAŞMA DUHUiıiD 

Sorunla Kar ş ıl aş ma Durumu n % 

Karşılaşıyorum 25 59,52 

Kar ş ıla şmıyoru;n 17 40,48 

Toplam 42 100,00 

tıkları zorunların dağılımı Çizelge 30' da gösterilmiş-

tir. 

ri· ,.,..,.....T GT,' 
'i Lı.D..u Lı 30 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRET1:1EIHı.ERİJ:JİN ÖCRENCİLERİN 

A:t-nJE BABASil'LA İLİŞKİLERİI-IDE K.A.ı.-qşiLAŞTIKL.ARI 

SOR U NL}l..F\.IN DAG I LII\IJI 

s o r u n ı a r n 

Velilerin sıklıkla okula gelmemesi ll 

Yapılan önerilere uyulrııa:-aası 12 

Çocuklarıyla yete.r:~nce ilgilenmemeleri 19 

Başka 3 

o1 
/0 

44,00 

48,00 

76,00 

12,00 
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Çizelge 30' da görüldüğü gibi, öğret me ::ıl erin veliyle 

ilişkileri nde karşılaştığı sorunların başında, velilerin 

"çocuklarıyla yeterince ilgilen:nemeleri" p;elmektediı". 

Geri zekalı çocukların eğitiminde okul aile işbir

liğine ve ailelerin çocuklarıyla ilgilenmelerine normal 

çocukların eğitimleri nden çok daha fazla gereksinim var

dır (Çağlar, 1974). Durum böyle iken öğretmenler in yarı~ 

sından fazlasının bu konuda sorunlarının olduğunu belirt

mesi, bu sorunların başında anababaların çocukla ilgilen

memesinin yer alması düşündürücüdür. 

Okul Yönetimi 

Alt özel sınıf öğretmenlerinin okul yönetimiyle 

ilişkilerinde sorunla karşılaşma duru~ları Çizelge 3l'de 

verilmiştir. 

ÇİZELGE 31 

ALT ÖZEL snnr ÖJRETAE.::ıLE?cİNİN OEUL YÖH3Ttl.iİY""LE 

İLİ~KİLCRİIIDE SORU}JLA KAEŞILAŞ"!Ll\. DurtUJ\lli 

Sorunla Karşılaşma Durumu n % 

Karşılaşıyorum 24 57,14 

Kar ş ıla şmıyoru:n 18 42,86 

Toplam 42 100,00 
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Çizelge 3l'de görüldüğü gibi öğretmenierin yarı-

dan fazlası o kul yöneti2iy le ilişki ler .i nde sorunları 

ol;luklarını belirtmişlerdir. Bu öğreti:ıenlere göre karşı-

laştıkları sorunların dağılımı Çizelge 32'de gösteril-
• .ı... 

mışuır. 

ÇİZE:WE 32 

ALT ÖZEL SINTı.r:;ı ÖGHE'TTdENLERİNİN 

YÖ:NETİIIJLE İLİŞKİLERİNDE 

?~.ARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN DAGILIMI 

s o r u n ı a r 

Özel sınıfın isten.'nemesi 

İrnkan eşitliğine uyulmaması 

Özel sınıfın normal sınıflarla kaynaşma
larına yardımcı olmama 

Çevrenin özel sınıfa yönelik olumsuz 
tutumlarını iyileştirmede yardımcı 

olmama 

Geri zekalıların eğitiminden anlamama 

n 

3 

7 

4 

4 

ıs 

% 

12 '50 

29,16 

16,66 

16,66 

75,00 

Çizelge 32'de görüldüğü gibi, öğretmenierin% 75'i 

yönet ira::n "geri zekalı çocukları n eğitiminde n anlamadığını" 

belirtmiştir. Bunu izleyen sorun ise "imkan eşitliğine 

uyulmaması"dır. 
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Kuşkusuz okullarda bu sınıfları bulunan yönetici

lerin geri zekalı çocukların psikolojik özelliklerini 

bilmesi ve eğitimleri nden anıarnası istenilen bir durum

dur. Bu konuda öğretmen yetiştiren kuru,mlara olduğu 

kadar, bu sınıflarda çalışan öğretmenlere de önemli 

görevler düşmektedir. 

Denetim 

Alt özel sınıf öğretmenlerinin müfettişlerle 

ilişkilerinde sorunla karşılaşma d~r~~ları Çizelge 33'te 

verilmiştir. 

ÇİZELGE 33 

ALT ÖZEL SINilil ÖGRETI.IElffiERİNİN 

IJÜFETTİŞLERLE İLİŞKİLERİNDE 

SORUNLA KARŞILAŞl;IA DURUMU 

Sorunla Karşılaşma Durlli~U 

Karşılaşıyorunı 

Karşılaşmıyorum 

Toplam 

n 

35 

7 

42 

% 

83,33 

16,67 

1oo,oo 

Çizel ge 33 1 te görül:iüf:;ü gibi öğretmenleri n % 83,33 1 ü 

müfett işlerle ilişkileri nde sorunları olduklarım belirt

mişlerdir. 
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Daha önce belirtildiği gibi bu oran okul yönetimi 

ile ilişkilerde% 57,14 idi. Buna göre öğretmenierin 

müfettişlerle ilişkilerinde daha çok sorunla karşılaş

tıkları söylenebilir. IJ.[üfett işlerle ilişkilerinde sorunla 

karşılaştıklarını belirten öğretmenierin karşılaştıkları 

sorunların dağılımı Çizelge 34' te gösterilmiştir. 

ÇİZEWE 34 

ALT ÖZEL Sil'i[[B1 ÖGRE1rliiEl!LERİNİN 

IviÜFETTİŞLERLE İLİŞKİLERİID)E 

KAl~ŞILAŞTIKLARI SOEUNL.ARIN DAGILIMI 

s o r u n ı a r 

" . 
Geri zekalıların eğit iminden anlamamaları 

Normal sınıflardaki başarının istenmesi 

Karşılaşılan sorunların çözümü nde 

yardımcı olunamama 

Çevrenin özel sınıfa yön el ik olumsuz 

tutumlarını iyileştirmede yardımcı olma~a 

Değerlendirmede rehberlik ederneme 

Başka 

n 

29 

20 

16 

6 

21 

5 

% 

82,85 

57,14 

45,71 

17,14 

60,00 

14,28 

Çizelge J4'de görüldü~U gibi öğretmenierin % 82,85'i 

müfettişler in 11 geri zekalıların eği tirninden anlamadıı~ını 11 

belirtmişler dir. Bunu 11 değerle ndi.rr.nede rehberlik edememe" 

ile "normal sınıflardaki başarının istenmesi" izlemektedir. 
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Gününil zde müfet ti::şlerin denetim çalışmalarında 

öğretmenlere rehberlik yapmaktan çok öğretmenin görülen 

başarılarını değerlendirme çalışr.ıalarına ağırlık verdik

leri sıklıkla gündeme getirilmektedir. Kuşkusuz alt özel 

sınıflar bu genel durumun kapsamı dışında düşünülemez. 

Üstelik müfettişlerin pek çoğu bu çocukların eğitimine 

ilişkin bilgi sahibi değillerdir4 

Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzmanları 

Alt özel sınıf öğretmenlerinin rehberlik araştırma 

merkezi uzmanlarıyla ilişkilerinde sorunla karşılaşma 

durumları Çizelge 35'te verilmiştir. 

ÇİZELGE 35 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRETl~IENLERİNİN REHBb'RLİK VE 

ARAŞTIRI;IA Iı1ERKEZİ UZM.AlifLARIYLA İLİŞKİLERİNDE 

SORUHLA KARŞI LA Ş1•1A DURUivfLJ 

Sorunla Karşılaşma Durumu n % 

Karşılaşıyoru..rn. 15 35,71 

Karşılaşmıyor um 27 64 5 29 

Topla.,-n 42 100,00 
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Çizelge 35'te görüldüğü gibi, öğretmenierin 

% 35,71' i rehber lik ve araştırma merkezi uzmanlarıyla 

ilişkileri nde sorunları olduklarını belirtmişlerdir. Bu 

öğretmenlere göre karşılaştıkları sorunların dağılımı 

Çizelge 36'da gösterilmiştir. 

ÇİZELGE 36 

ALT ÖZEL SINIF ÖGRETMENLERİNİN 

UZM.ANLARLA İLİŞKİLERİNDE KARŞILAŞTIYJıARI 

SORUNLABIN DAGILIN!I 

s o r u n ı a r 

Karşılaşılan sorunların çözümünde 
yardımcı olunınama 

Çevrenin özel sınıfa yönelik olumsuz 
tutumlarını iyileştirmede yardımcı oL~ama 

Özel eğitime m~~taç çocukları ineelememe 
ve gerekli önlemleri alınama 

Sağaltım yapılması gereken öğrencileri 
sağaltıma alma~a 

Sınıf ve kurum değiştirecek öğrencileri 
izlememe 

Sağaltımı gereken öğrenciler için okul ve 
diğer klLvv.::nlarla gereken ilişldleri 
kurma ma 

Gerekli kurs ve seminerleri açınnma 

Başka 

n 

6 

6 

6 

7 

8 

10 

5 

6 

% 

40,00 

40,00 

40,00 

46,66 

53,33 

66,66 

:33,33 

40,00 
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Çizelge 36'da görüldüğü gibi öğretmenierin% 66,66'sı 

sorun olarak rehberlik ve araştırma merkezi uzmanlarının 

"sağaltımı gereken öğrenciler için okul ve d:.ğer kurum

larla gereken ilişkileri kur:nama" larını belirtmişlerdir. 

Bunu % 53,33 ile "sınıf ve lrurwn değiştirecek öğ:rencileri 

izleme" ve % 46,66 ile 11 sağaltımı yapılması gereken 

öğrencileri sağaltıma almaman izlemektedir. 

Bir ekip çalışmasını gerektiren geri zekalı öğren

cilerin e ği timini, tek başına üstlenen, alt özel sınıf 

öğretmenlerinin yalnız bırakılmlli~ası için rehberlik ve 

araştırma merkezi uzmanlarının gerekli tüm duyarlılığı 

göstermeleri büyUk önem taşıma.ktadır. 

Bu yönü ile araştırma sonucunda öğret:nenlerin 

ancak ufak bir bölümünün rehberlik ve araştırma merkezi 

uzmanları ile ilişkilerinde sorunları olduğunu belirt

meleri olumlu bir tablo olara~ değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte bu grubun belirttiği sorunlar göz ardı 

edilerniyecek nitelikte görülmektedir. 



BÖLÜM IV 

ÖZET, YARGi VE ÖNERİLER 

Bu bölümde önce araştırmanın kısa bir özeti veri

lecek, sonra yargılara yer verilecektir. Daha sonra öne

riler sıralanacaktır. 

Bu araştırmanın amacı 1986-1987 öğretim yılında 

Eskişehir il merkezinde eğitilebilir geri zekalı çocuk

ların deva~ ~ttikleri alt özel sınıflarda görev yapan 

öğretmenlerin mevcut durum ve sorunlarının saptanmasıdır. 

Araştırma kümesini anılan öğret im döneminde Eski

şehir il merkezinde alt özel sınıflarda görev yapan öğret

menlerin ta~amı, toplam 42 öğretmen oluşturmaktadır. 

Araşt ırınada veri toplama aracı olarak anlret kul

lanılmıştır. 

Araştırma kümesini oluşturan alt özel sınıf öğret-

menle.rin.in% 8C,95'i kadındır. Öğret;nenlerin tamanıı :ilk-

öğretmen okulu mezunudur. Ö€.;';retmenlerin yarısından faz

lası alt özel sınıfa atanmadan önce 5-10 yıl süre ile 

normal sınıflarda öğretmenlik yapmışlardır. Öğretmenlerin 

54 



% 5l'i 4 yıldan az, % 40,47'si 5-10 yıldır alt özel 

sınıflarda görev yapmaktadırlar. 

Araştır~anın başlıca bulguları şunlardır: 
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ı. Alt özel sınıf öğretmenlerinin% 71,42'si bu 

sınıfıara atanmadan önce köy ilkaleullarında görev yap

mışlardır. Öğre tmenlerin % 35,7' i il merkezine gelmek, 

% 30,95'i ise eş durlli~U nedeni ile alt özel sınıflarda 

çalışmak isteğinde bulunı~uşlardır. 

Öğretmenierin% 52,38'i normal sınıfa geçmek 

istemektedir. Bu isteği belirten öğretmenierin nedenle-

rinin başında "verimli çalışma ortamının olmarrı.ası" gel-

mektedir. 3unu 11 alt özel sınıfta görev yapmanın zor 

olması;' izlemektedir. Narınal sınıfa geçmek istemeyen 

öğretmenierin% 95'i alt özel sınıfta çalışmaktan mutlu 

olduklarını belirtmişlerdir. 

2. Alt özel sınıf öğretmenlerinin tamamı ilköğret

men okulu mezunudur. Öğretmenierin % 45,23'ü ilköğretmen 

okullarında geri zekalıların eğitimine ilişkin hiçbir 

konunun işlenı~ediğini belirtmiştir. 

Öğretmenierin biri dışında hepsi geri zekalıların 

eğitimi konusunda J:;:urs ve sertifika progra:nla.r.ıneı_ katıl

mıslardır. Hizmet öncesinde l:urslara katılan öcı~etmenle-
~ . 

rin oranı 9; 80,95 'dir. Bu kursların tar:ıamı IJilli E[;itim 

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılmJ.Ş tır. Öğret-
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menler bu kurslardan bilme düzeyinde yararlandıklarını 

belirtmişlerdir. Hizmet öncesinde sertifika prograrnıarına 

katılan öğretmenierin oranı% 61,93'tür. Bu prograrnlar 

Üniversite-Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı işbir

liği ile düzenlenmiştir. Öğretmenler bu programlardan 

bilme ve yapma düze~~nde yararlandıklarını belirtmişler

dir. Hizmet içinde kurslara katılan öğTet.:nenlerin oranı 

% 45,23'dür. Sertifika programıarına katılma oranı 

% 28,57'dir. Hizmet öncesinde olduğu gibi öğretmenler 

kurslardan bilme, sertifika programlarından bilme ve 

yapma düzeylerinde yararlandıklarını belirtmektedirler. 

Sertifika programıarına katılan 38 öğretmenin 

% 44, 73'·J bu programları tauatnlamıştır. 

3. Alt özel sınıf öğretmenlerinin% 61,9l'i geri 

zekalı çocuklar için ilkokul programını ;yeterli bulma

maktadır. 

Alt özel sınıflara yönelik ders ki tabı yoktur. 

Öğretmenierin% 69,04'ü sınıflarında ilkokul dergilerin

den yararlanırken, % 61,90'ı ise normal ilkokul sınıf 

kitap larını kullanmaktadırlar. 

Öğretmenleri n % 79,58' i sınıflarında yaşamı kolay··· 

la ş tırıcı araç gere çler in, % 95,24 'U ise r:ıesle[~·e hazır

layıcı araç gereçleri n olmadığını bel irtmj_şlerdir. Öğret

menleri n% 54,76'sı araç gereç temininde geri zekalı 
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çocuklara yönelik araç gerecin yokluğunu, % 50'si ise 

yeterli ödeneğin olma:.-nasını, araç gereç temininde sorun 

olarak belirtmişlerdir. 

Sınıfların fiziksel yapısına ilişkin sorunları 

olduğunu belirten öğretmenierin 9& 47 ,6l'i dersliklerin 

küçük olduğunu belirtmişlerdir. 

Öğretmenierin sınıflarını oluşturan öğrencilerin 

özelliklerine ilişkin karşılaştıkları sorunların başında 

eğitilebilir geri zekalı çocuklar arasında önemli birey

sel farklılıkların olması gelmektedir. Bunu sınıfların 

birleşik olması izlemektedir. 

4. Öğretmenierin% 59,52'sinin öğrencilerin anne 

babaları ile ilişkilerinde sorunları vardır. Öğretmen

Ierin% 76.00'sı sorun olarak anne babaların çocukla 

yeterince ilgilenmediklerini belirtmektedir. 

Öğret~enlerin% 57,14'ünün okul yönetimi ile 

sorunları vardır .. Bunların % 75' i sorun olarak yönetimin 

geri zekalıların eğitiminden anlar:ıadıklarını belirtmiş-

lerdir. 

Öğretmenierin % 8J,J3'ü müfettişle ilişkilerinde 

çe si tl i sorunlarla karşıla;:ı tıklarını bclj_ı·tmi::ı~ eı·dü·. 
... ,::) V '' ... 

Sorun belirten ö(;:retı:ıenlerin% 82,85'i müfettişlerin geri 

zekalılarL'1 eL; it imi n. den a nlemadıJ-el arını 5 % 60,00' ı değ-er-

lendirmede rehberlik edemediklerini öne sürmektedirler. 
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Öğretmenler in % 35,71' i rehberlik ve araşt ırma 

merkezi uzmanlar:cyla ilişkilerinde çe;::i tli sorunlarla 

ka.rşılaş tıklarını bel ~.rtmişlerd.ir. Sorun belirt en ö{iret

menler in 7~ 66,66 • sı uzmanların sağaltımı gereken öğren

ciler için okul ve diğer kurumlarla gereken j_lişkileri 

kurmadıklarını, % 5J,JJ'ü ise sınıf ve kurum değiştirecek 

öğrencileri izlemediklerini belirtmişlerdir. 

Yargı 

Alt özel sınıflarda görev alan öğretmenierin 

görev alma nedeni genellikle kent merkezi nde ki okullara 

gelmek olmal-dadır. :Bununla birlikte, öğre tmenlerüı 

önemli bir böliir.1U bu sınıflarda görev yapma~ra istekli 

gözükmektedir. 

Öğretmenler~~ çoğurıuğu alt özel sınıfa atan~a

dan önce ya da atandıktan sonra hizmet öncesinde yada 

içinde çeşitli kurs ve sertifika programıarına devam 

etmişlerdir. Ancak öğretmenle.r·in kurs programlarından 

yeterince yararlana.madıkları anlaşılmaktadır. 

Öğretmenlere göre alt özel sınıflarda uygulan

makta olan program yeterli değildir. :Bu sınıflc:ra öz 

ders kitapları, ara.ç gereçler bulurunar:ıaktadır. Sınıf

ların fizil:Lıel yopıları gencllilcle uygun.:ı.ı...e.~. SınıflE:rC:al:i 

öğrenciler zeka düzeyleri ve takvim yaşları yönünden 

önemli farklılıklar eöstermektedir. 



59 

Öğretmenierin öğrenci velileri, okul yönetimi, 

müfettişler ve rehberli.k aroştı.rr:ıa r..ıerkezi uzmanları ile 

ilişkilerinde önemli sorunları vardır. Bu sorunlar özel

likle müfettişlerle ilişkilerde yoğunlaşmaktadır. 

Sonuç olarak alt özel sınıf öğretmenlerinin sını

fındaki eğitim uygulamalarında çoğu kez yalnız kaldığı 

ve pek çok sorunla yüz yUze bulunduğu görülmektedir. 

Öneriler 

.Araştırmanın bulguları dikkate alındığında öneri

ler iki alt baş lıkta sıralanabilir. Önerilerin bir bölümü 

eğitime, diğer böli.imü de ileri araştırmalara yönelik 

olacaktır·. 

Eğitime İlişkin Öneriler 

1. Her ne kadar öğretmenierin kent merkezine 

gelmek için alt özel sırııflarda çalışmayı kabul- ettik

leri bilinmekle birlikte, bu sınıflarda görev alan 

öğretmenierin çalışmalarını özendirici maddi ve manevi 

bazı önlemler alı~~alıdır. 

2. Alt özel sınıf öğretmenlerinin hizmet öncesinde 

ve içinde yetiştirilmelerine önem verilmelidir. 

3. Eğitilebilir ·Geri Zekalılar İçin İlkokul Prog

ramı öğretmenierin görüşlerine ve değerlendirmelere tabi 
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tutularak gözden geçirilmelidir. 

4. Eci.tilebilir seri zekalı çocukların eğitimlerin

de kullanılabilecek ders ve yardımcı ki taplaı"" gelişti

rilmelidir. 

5. Alt özel sınıflar yeterli araç gereçlerle dona

t ılınal ıdır. 

6. Alt özel sınıflar mürr~ün olduğunca zihinsel 

ve psikolojik özellikleri birbirine benzer öğrencilerden 

oluşturulmalıdır. Bu yapılamadığında sınıfıara iki öğ-

retmen atanmalıdır. 

,. 

7. Eğitilebilir geri zekalı çocuklar konusunda 

anne babalar, okul yöneticileri, müfettişler eğit ilme-

lidir. 

8. Rehberlik araştırma merkezi uzmanları alt 

özel sınıf öğretmenleriyle daha sıklıkta ilişki kurma-

lı dır. 

İleri ilras t ırm.a.lara İliski n Öneriler 

le Öğretmenierin durum ve sorunları, arucetle 

birlikte çe .şi tli bilgi toplama kaynakle.rınd.an yaraı"'la-

nılarak çok yönlU olarak saptanabilir. 



61 

2. Alt özel sınıf öğretmenlerinin durur:ı ve sorun

larının saptanması Türkiye genelinde ele alınabilir. 

3. Alt özel sınıf öğretmenlerinin durum ve· sorun

ları normal sınıf öğretmenlerinin durum ve sorunları ile 

karşılaştırmalı olarak ele alınabilir. 



EK 1 

ALT ÖZEL SINIE' ÖGH:2:Tl.I:sl\;L:ClÜl.f.l:ı'J DljRUM 

VE SORUNLARINA İLÜ5Kİ H ANKET FOKJU 

Değerli Meslektaşım, 
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Alt özel sınıf öğretmenlerinin durum ve sorunla

rına ilişkin bir araştırma yapılmaktadır. 

Bu amaçla, sizlerden bazı bilgilerin elınrnasına 

ihtiyaç duyulmuştur. Ankete vereceğiniz doğru ve samimi 

bilgiler, gerçek bilgilere ulaşılmasını ve dolayısıyla 

araş tı.r.m>=•.:un amacına ulaşmasına katkıda bulunacaktır .. 

Araştırma sonunda, alt özel sınıf öğretmenlerinin 

du_rum ve so.runlarını.rı. belirlenmesi, bu konuda gerekli 

tedbirlerin alır1masına yardıı:ı.cı olabilecektir. 

Ankete cevap verirken kendi görüşünüzı.ü_kapsayan 

maddelerin yanındaki parantez içine(X) işareti koyunuz. 

Ankette belirtilen maddeler dı ç;ıı.ndaki görüşleriniz varsa 

"Başka:. . . . 11 bölümüne yazınız. 

Anketle toplanan bilgiler araştırmanın amacı 

dışında hiçbir yerde kullanılmayacaktır. Bu nedenle kim

liğinizi belirtmenize gerek yoktur. 
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EK 1-devam 

Samirniyetle vereceğinize inandığım cevapları

nızla sağleyacağınız değerli katkılarınız için teşekh.--ür 

ederim. 

H. Fakı ÇİFTÇİ 

Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi 



ı. Cinsiyetiniz? 

( ) Kadın 

2. Yaşınız? .... 

3. Mezun olduğunuz okul? 

EK 1-devam 

BÖLÜJ.\1 I 

( ) Erkek 

( ) İlköğretmen okulu 

( ) Başka:. . . . . . . . . . 

4. Normal ilkokul sınıf öğretmenliğinde kaç yıl görev 

yaptınız.? 

. ( ) 4 ve daha. az 

( ) 5 - lO yıl 

( ) ll - 15 yıl 

( ) 16 - 20 yıl 

( ) 21 ve daha fazla yıl 

5. Alt özel sınıf öğretmenliğinde kaç yıldır görev yapı-

yorsunuz? 

( ) 4 ve daha az 

( ) 5 - lO yıl 

( ) ll - 15 yıl 

( ) 16 - 20 yıl 

( ) 21 ve daha fazla yıl 
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Ei: 1-devam 

3ÖLÜM II 

ı. Alt özel sınıf öğretme~liğine atanmadan önce görev 

yaptığınız okul hangi yerleşim bölgesinde idi? 

( ) Eskişehir dı$ı il merkezi 

( ) İlçe-Kasaba merkezi 

( ) Köy 
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2. Alt özel sınıfta görev yapınanızın nedenleri nelerdir? 

( ) Bu göreve karşı özel ilgim 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) Bu konuda gördüğüm özel öğrenim 

) Yakınlarımdan birinin özürlü olması 

) Özürlü çocuklara yardımcı olma isteği 

) Eş durumu 

) İl merkezinde çalışma 

) Başka:. . ... 

3. Görev yaptığınız okulda normal bir sınıfa geçmeniz 

mü@(ün olsa geçmek ister misiniz? 

( ) İstiyerum 

( ) İstemiyorum 

4. Cevabınız "istiyorı.:ı:rn" ise nlçin? 

( ) Çalışmalarımın yöneticiler tarafından takdir 

edilmemesi 

( ) Verimli çalışma için uygun ortamın olmaması 



EK 1-devam 

( ) Uzun zamandır bu görevde olmam 

( ) Alt özel sınıfta görev yapmanın zor olması 

( ) Başka: •..... 

5. Cevabınız "istemiyorum" ise niçin? 

( ) Bu alanda çalışınam beni mutlu ediyor 

( ) Bu çalışmalarım takdir ediliyor 

( ) Çalışmalarımin sonucunu görmek istiyorum 

( ) Başka: • . • . • • 

BÖLÜM III 
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ı. Mez~ olduğunuz okulda, meslek dersleri içersinde geri 

zek~lı çocukların eğitimine ilişkin konular işlendi mi? 

( ) İşlendi 

( ) İşlenmedi 

( ) Hatırlamıyorum 

2. Geri zek~lı çocukların eğitimine ilişkin kurs ve serti

fika programıarına katılma durumunuzu aşağıda belirtiniz. 

( ) Yalnızca kursa katıldım 

( ) Yalnızca sertifika programına katıldım 

( ) Kurs ve sertifika programına katıldım 

( ) Hiçbirine katılmadım 

L __ _ 
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EK ı-devam 

3. Hizmet öncesinde geri zekalı çocukların e?ti timine iliş

kin kursa katıldınız mı? 

( ) Katıldım 

( ) Katılmadım 

4. Katıldı iseniz kursları düzenleyen kurum ve sürelerini 

sırasıyla yazınız. 

Kursun Adı Düzenleyen Kurum Süre(gün )_ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. :Bu kurslar size hangi yönleri ile yararlı oldu? 

( ) Geri zekalı çocuklar(GZÇ)a ilişkin temel kav

ramıara sahip olma 

( ) GZÇ'ın teşhislerinde izlenen yöntemleri bilme 

( ) Türkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl yapıl

dığını bilme 

( ) Türkiye'de GZÇ'ın teşhis sorunlarını bilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel kavrarnlara 

sahip olma 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini bi.lme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini uygulayabilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde karşılaşılan problemlere 

ilişkin olası çözüm yoliarını bilme 
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EK 1-devam 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 

bilgi sahibi olma 

( ) Başka:. 

6. Hizmet öncesinde geri zek~lı çocukların eğitimine iliş

kin sertifika programıarına katıldınız mı? 

( ) Katıldım 

( ) Katılmadım 

7. Katıldı iseniz sertifika programını düzenleyen kurumu 

ve bitirme tarihini yazınız. 

Sertifika Programını Düzenleyen Kurum Bitirme Tarihi 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • • • o • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. Sertifika programları size hangi yönleri ile yararlı oldu? 

( ) GZÇ'a ilişkin temel kavramıara sa~ip olma 

( ) GZÇ'ın teşhislerinde izlenen yöntemleri bilme 

( ) Türkiye' de GZÇ 'ın teşhislerinin nasıl yapJ.ldı-

,Q:ını bilme 
.::ı 

( ) Türkiye'de GZÇ'ın teşhis sorunlarını görebilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel kavrarnlara 

sahip olma 

( ) GZÇ' ın el~ i timleri nd e uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini bilme 

( ) GZÇ' ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini uygulayabilme 
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( ) GZÇ'ın e~itimlerinde karşılaşılan problemlere 

ilişkin olası çôzili~ yollarını bilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 

bilgi sahibi olma 

( ) Baska:. . . . . . . 
9. Hizmet içinde geri zek~lı çocUkların eğitimine ilişkin 

kursa katıldınız mı? 

( ) Katıldım 

( ) Katılmadım 

10. Katıldı iseniz kursları, düzenleyen kn!'1Jm ve sürelerini 

sırası ile yazınız 

Kursun Adı Düzenleyen Kurum Süre(gün) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ll. Bu kurs size hangi yônleri ile yararlı oldu? 

( ) GZÇ'a ilişkin temel kavramıara sahip olma 

( 

( 

) GZÇ'ın teşhislerinde izlenen yöntemleri bilme 

) Türkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl yapıldı-

ğını bilme 

( ) Türkiye'de GZÇ'ın teşhis sorunlarını gôrebilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerine ilişkin temel kavramıara 

sahip olma 



1 
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( ) GZÇ'in eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini bilme 

( ) GZÇ 'ın eğitimlerinde uygulanan özel ö[tretim 

yöntemlerini uyeulayabilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde karşılaşılan problemlere 

ilişkin olası çözüm yollarını bilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 

bilgi sahibi olma 

( ) Başka: • . . . . . . 

12. Hizmet içinde geri zek~lı çocl~ların eğitimine ilişkin 

sertifika programıarına katıldınız mı? 

( ) Katıldım 

( ) Katılmadım 

13. Katıldı iseniz, sertifika program~ı düzenleyen kurum 

ve bitirme tarihini yazınız. 

Sertifika Programını D;jzenle;ven Kurum . Bi tirrne Tarihi 

. ~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

. . . . . . . . . . ~ ............................ . 

14. Sertifika programları size hangi yönleri ile yararlı 

oldu? 

( ) GZÇ'a ilişkin temel kavrarnlara sahip olma 

. ( ) GZÇ' ın teşhislerinde izlenen yi:interr:l.eri bilme 

( ) ~ürkiye'de GZÇ'ın teşhislerinin nasıl yapıl-

dığını bilme 

( ) Türkiye'de ~ZÇ'ın teşhis sorunlarını görebilme 
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( ) GZÇ 'ın et; it imlerüıe iliç.;.kin temel kavrarı:lara 
sahip olma 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 

yöntemlerini bilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde uygulanan özel öğretim 
yöntemlerini uygulayabilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde karşılaşılan problemlere 

ilişkin olası çözüm yollarını bilme 

( ) GZÇ'ın eğitimlerinde yeni gelişmeler hakkında 
bilgi sahibi olma 

( ) Baska: •......• 

BÖLÜM IV 

ı., Alt' özel sınıflarda uygulanan "E,g.itilebilir Geri Zekalı 
t:::"l 

Çocuklar İçin İlkokul Programı"nı yeterli buluyor musunuz? 

( ) Yeterli buluyorum 

( ) Yeterli bulmuyoruro 

2. Cevabınız "yeterli buluyoru:mrı ise hangi yönlerden 

yeterli buluyor sunuz? 

( ) Amaçlar geri zekalılarıi.ı özelliklerine uygun 

( ) ADaçlar ile konular arasındaki ilişki yeterli 

( ) Üniteler yaşama uygulanabilir nitelikte 

( ) Öğrenme yöntemleri, geri zek~lıların özellik

lerine uygun 
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( ) Belirtilen araç gereçler yeterli 

( ) Programda belirlenen zaman ile eğitim etkin

likleri arasındaki ilişki yeterli 

( ) Değerlendirme ;yöntemleri yeterli 

( ) Başka: . . . . . . • 

3. Sınıfınızda hangi kitaplardan yararlanıyor sunuz? 

( ) Normal ilkokul sınıf kitapları 

( ) Normal ilkokul sınıf dergileri 

( ) Ansiklopedi, v.b. 

( 

( 

) Kendimin hazırladığı yazılı dökümanlar 

) Başka: •.....• 

4. Sınıfınızda hangi araç gereçleriniz var? 

( ) Ders araç gereçleri 

( ) Günlük tüketim malze~eleri 

( 

( 

( 

( 

) El becerilerini geliştirici temrinlik gereçler 

) Yaşamı kolaylaştırıcı araç gereçler(dolap, 

lavabo, v.b.) 

) Uesleğe hazırlayıcı araç gereçler 

) Başka:. 

5. Yeterli araç gereçleri ter:ıin etrr..ede ne tür sorur.lnrla 

karşılaşıyor sunuz? 

( ) GZÇ' a ;yönelik araç gereç yoklutlu 

( ) Yönetimin gerekli araç gereci almada ilgisizliği 
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( ) Gerekli ödeneğin yoklu['.;u 

( ) Okulun ödenek dışı inık:anlarının sınırlı olması 

( ) Başka: • . . . . . . 
6. Dersliğinizin fizik yapısına ili;> kin karşılaqtığınız 

sorunlar nelerdir? 

( ) Işıklandırma yetersiz 

( ) Havalandırma yetersiz 

( ) Isıtma yetersiz 

( ) Derslik küçük 

( ) Başka:. . . . . . . . 

7. Eğitim öğretimde sınıfınızı oluşturan öğrencilerin zektı 

d~7.eyleri ile sınıfınızın yapısına ilişkin karşıla~t~

ğınız sorunlar nelerdir? 

( ) Sınıfta eğitileb~lir GZÇ'dan daha ağır çocukların 

varlığı 

( ) Sınıfta eğitilebilir düzeydeki çocuklar arasında 

önemli bireysel farklılıkların olması 

( ) Farklı sınıflarda öğrenci olması(birleşik sınıf) 

( ) Sınıf mevcudunun fazla olması 

( ) Sınıf mevcudunun az olması 

( ) Başka: • . . . . . . 
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BÖLÜM V 

1. Alt özel sınıf öğretmenli{~inde öğrencilerinizin Anne

Babalarıyla ilişkilerde sorunla karşılaşıyor musunuz? 

( ) Karşılaşıyorum 

( ) Karşılaşmıyorum 

2. Karşılaşıyorsanız, karşılaştığınız sorunları işaretle-

yiniz·~ 

( ) Velilerin sıklıkla okula gelmemesi 

( ) Yapılan önerilere u;yulmaması 

( ) Çocukları ile yeterince ilgilenmemeleri 

( ) Başka: .. 

3. Alt özel sınıf öğretmenliftinde okul yönetimi ile iliş

kilerde sorunla karşılaşıyor ·musunuz? 

( ) Karşılaşıyorum 

( ) Karşılaşmıyorum 

4. Karşılaşıyorsanız, karşılaştığınız sorunları işaretle-

yiniz;;· 

( ) Özel sınıfın istenmemesi 

( ) İmkan eşitliğine uyulmaması 

( ) Özel sınıfın normal sınıflarla kaynaşmasına 

yardımcı olmama 

( ) Çevrenin özel sınıfa yönelik olumsuz tutumla

rını iyileştirmede yardımcı olmama 
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( ) GZÇ'ın eğitiminden anlamama 

( ) Başka: . . . . . . • 
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5. Alt özel sınıf öğretmenliğinde müfettişler ile ilişkide 

sorunla karşılaşıyor musunuz? 

( ) Karşılaşıyorum 

( ) Karşılaşmıyorum 

6. Karşılaşıyorsanız,karşılaştığınız sorunları işaretleyiniz. 

( ) Geri zek~lıların eğitiminden anlamamaları 

( ) Normal sınıflardaki başarının istenmesi 

( ·) Karşılaşılan sorunların çözümünde, yardımcı 

olunamama 

( ) Çevrenin özel sınıfa yönelik olumsuz tutumların..ı.. 

iyileştirmeda yardımcı olmama 

( 

( 

) Değerlendirmede rehberlik etmeme 

) Başka:. • • . • 

7. Alt özel sınıf öğretmenliğinde '~ehberlik ve Araştırma 

Merkezi Uzmanları" ile ilişkilerde sorunla karşılaşıyor 

musunuz? 

( ) Karşılaşıyorum 

( ) Karşılaşmıyorum 

8. Karşılaşıyorsanız) karşılaştığınız sorunları işaretleyiniz. 

( ) Karşılaşılan sorunların çözümünde yardımcı 

olunınama 
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( ) Çevrenin özel sınıfa yörıelik olumsuz tutumlarını 

iyileştirmede yardımcı olmama 

( ) Özel eğitime muhtaç çocukları inceleme ve 

gerekli önlemleri alınama 

( ) Sağaltım yapılması gereken öğrencileri sağalt:ırı:na 

alınama 

( ) Sınıf ve kurum değiştirecek öğrencileri izlememe 

( ) Sağaltımı gereken öğrenciler için okul ve diğer 

kurumlarla gereken ilişkileri kurmama 

( ) Başka: •.•..••. 
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