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Bu araştırma, zihinsel engelJi çocukların el becerilerinin gelişme
ı 

sine, resim-iş dersinin katkısı i[e ilgili özel eğitim öğretmenlerinin 
ı 

görüşlerinin belirlenmesi amacı pe gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda 

belirlenen problemi irdeleyen fltı alt amaç belirlenmiştir. Bunlar: 

Zihinsel engelli çocuklara eğitif veren özel eğitim öğretmenlerinin 

resim-iş dersi ile ilgili eğitim <jlurumları, zihinsel engelli çocuklara 

verilen resim-iş eğitimindeki pot~nsiyel gücün etkin bir şekilde kulla

nılması, çalışmaların sistemli ve !çocuğun çok yönlü gelişmesine katkı 

sağlayacak şekilde uygulanması( çocuğun el becerisinin gelişiminde 
ı 

resim-iş dersi uygulaması, çalıışmaların el becerisinin gelişmesine 

yönelik sistemli ve düzenli bir şe~ilde yapıldığı, malzemelerin kullanım 

ve niteliklerine göre ayrılabilecelği bir ortamın durumu, çocukların el 
ı 

becerisinin gelişiminde resim-iş 1 dersi programı ile ilgili destekleyici 

nitelikteki uygulamaları kapsamaktadır. 

Araştırma verilerinin elde e~lmesinde, anket formu uygulanmıştır 
Bu doğrultuda araştırmanın veriilerinden elde edilen bulgular anket 

ı 
formu sorularından yola çıkarak laraştırmanın alt amaçlannın içeriğine 

ı 

göre hazırlanmış iki ayrı tablo ile ifade edilmiştir. Araştırmadan elde 

edilen bulgulara göre, zihinsel e*gelli çocukların el becerisinin geli~i
mine katkı sağlamak amacı ile ıjesim-iş dersi programının bu alanda. 

eğitim almış öğretmenler tarafı~dan, bölüm dersleri dışında resim-i~ 
dersi uygulamasına yönelik eğititn almamış olmalarına rağmen yeterli 

düzeyde uygulandığı belirlen~iştir. Araştırmanın son kısmında. 
ı 

araştırmanın bulgularından elde ,dilen bilgilere göre uygulama yönelik 

ve ileri araştırmalara yönelik bir fakım önerilerde bulunulmuştur. 
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ABSII'RACT 

This research was designed 1 to determine the contribution of art 

education in developing hand skÜls of mentally handicapped children. 

In order to aclüeve this task, sixl further questions were asked. These 

include the educational bacgroujd of special education teachers who 
ı 

are working with mentally hanpicapped children in art education: 

teachers' views on art educatioı{ given to these children; how they 

apply art education techniques syltematically. Besides the main aim of 
ı the study, it was also hoped to reveal problematic areas in applying 

the curriculum on arts and cra(ts in classrooms designed for the 

children with severe learning protllems. 

ll 

Data were gathered through a questionaire designed for the 

purpose. Findings obtained from 1the research data are summarized in 

separate tables and discussed ac~ordingly. It is possible to conclude 

that, most of the special educatiob teachers working at schools do not 
ı 

have formal traing in arts and ı crafts teaching. However, there is 

evidence that classroom teachelrs who follow the arts and crafts 

curriculum benefit from the suggested techniques in improving their 

pupils' manual abilities. 
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rNSÖZ 
Resim-iş dersi eğitiminin, Izibinsel engelli çocukların el becerisi

l 

nin gelişimine sağladığı katkıJ, Resim-iş dersi programında yer alan 

· ·uygulamaların çağdaş özel e~itim anlayışı içindeki. yeri v:e önemi 

yadsınamaz. Ancak; Türkiye kışullarında Zihinsel Engelli Çocukların 
eğitiminde resim-iş dersi pro~ramı uygulanıyor olmasına rağmen, 

ı 

uygulama koşulları hakkında yılerli araştınnanın yapılmaması, zihinsel 

engelli çocukların el becerilerinin gelişmesine resim-iş dersinin katkısı 
ı 

ile ilgili özel eğitim öğretmenlerinin görüş ve önerilerinin alınması 
ı 

düşüncesini gündeme getirmiş~ir. Bu düşünceden hareketle, bu araş-
tırmaya girişilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

ı 

Zihinsel engelli çocukların !herkes tarafından ortak kabul edilen bir 

tanımı yoktur. Zihinsel engelli ~ocuklarda genellikle diğer çocuklardan 

ayrılan l:>ir veya birden fazla ıitelik göze çarpabilmektedir. Zihinsel 

engellilik, duygusal rahatsızlık,ı fiziki engeller, görme ve işitme engel

leri, konuşma ve dil bozuklukltı, özel yetenek ve becerilerde yetersiz

likler gibi birtakım niteliklere sahip olabilmektedirler (Hallahan ve 

Kauffman, 1988). 
ı 
ı 

Zihinsel engelli çocuklar gthç ve güç öğrenirler. Dikkatleri dağınık-
I 

tır. Kısa süreli belleklerinde problemleri vardır. Akademik başarıları 

normalden geridir. Kişilik ve Josyal özelliklerinde sıklıkla tipik bazı 
problemler gösterirler. Dil ve ~onuşma bozuklukları yaygındır. Beden 

ı o 

ve hareket özellikleri normallete oldukça benzerlik göstermektedir. Iş 
ı 

edinme ve edindikleri işleri s~rdürmede problemleri vardır. Zihinsel 
ı 

engelli çocukların eğitimleri çoğunlukla özel sınıf ve korumalı işyerie-
l 

rinde gerçekleştirilmektedir. ~ihinsel engelli çocuklara buralarda 

genellikle uyaran ve okulöncesil sınıfları ile ilk öğretim sınıfları düzey-
ı 

ı 

lerinde özel eğitim olanakları srğlanmaktadır. Ağır ve çok ağır derece-

de Zihinsel engelli çocuklar 
1

genellikle özel gündüzlü yada yatılı 

okullarda eğitilmektedir. 1 

ı 
Zihinsel engelli çocuklarjn normalden farklı bazı davranış ve 

psikolojik özellikler göstermeleri, eğitimlerinde bazı özel kural ve 

yöntemlerin uygulanmasını ger~kli kılmaktadır. Eğitim bireyin algısal 
ı 

yapısına uygun olduğu takdirde !öğretim gerçekleşebilir. Bununla biriik-
I 

te zihinsel engelli çocukların eğitimi onların algısal yapılarına ve dü-
l 

zeylerine uygun olmalıdır. Zihinsel engelli çocukların eğitimi, eğitim 

alanında en sistematik ve amacı yönelik çalışma disipliniyle düzenlen

melidir. Oluşturulacak eğitim ! programları, eğitim verilecek çocuğu 
sıkmadan onun ilgisini ve beğeJisini tatmin eder tarzda uygulanmalıdır. 

ı 



2 

Buna yönelik çalışmalardan ~iri de resim-iş eğitimi ders programıdır. 

Resim-iş dersi öğretim progr~mı konuları sekiz yılda işlenecek şekilde 
ı 

düzenlenmiştir (Salderay, 2il). . 
Zihinsel engelli çocuklj için resim-iş çalışmaları duygusal açıdan 

rahatlatıcı, hoş vakit geçirmelerini sağlayan ve değişik el becerileri 

kazandıran uAraşlardır. Ço1uklar duygu ve düşüncelerini, olaylara 

karşı, tepkilerini resimle ifa1e etmeyi, konuşarak ifade etmekten daha 

kolay gerçekleştirebilir. Ayn~ şekilde çocuklar yoğurma maddeleriyle 

artık malzemelerle çalışarak auygusal doyum sağlayabilir. 

Resim-iş çalışmaları; el,l bilek ve parmak kaslarının kuvvetlenme

sine, daha koordineli harekttt etmesine ve el göz koordinasyonunun 

geliştirilmesine yardımcı o11alıdır. Bu dersle ilgili etkinliklerde, kaba 

hareketler (kağıt koparına v]j
1

.) den daha ince hareketler (kağıdı çizgi

den kesme vb.)e doğru bir yo' izlenmelidir (Bilir Ş., Güven N. 1981). 

Resim-iş dersi ile birliJte sanat eğitiminin özel eğitim alanında 
kullanılmasını olağan ve ge~ekli hale dönüştürmüştür. El becerisinin 

gelişimine yönelik nitelikle birlikte akademik becerilerin öğretiminde 

resim-iş dersinin, dolayısıyıJ sanatın kullanılması giderek yayginlaş-
1 

mıştır. Özel eğitimde resim-iŞ dersi zihinsel engeliilik şartlarına sahip 
ı 

bireylerin beceri ve bilgi eelinmelerini kolaylaştırmaktadır. Resim-iş 

dersinin eğitimsel açıdan ~u niteliklere sahip olması özel eğitim 
alanında kullanılmasını gerekli hale getirmektedir. 

1 

1.1. Problem 
1

1 

ı 

Zihinsel engelli çocukları için oluşturulan eğitim programları, bire-
ı 

ye neler öğretildiğinden çok !bireyin neleri öğrendiğinde elde edeceği 

yararlada ilintilendirilmiştirj Bununla birlikte bu bireylere verilen 
! 

eğitim, doğru zaman ve doğru yaşta gerçekleştirilmelidir. Çünkü; bu 

bireylerin öğrenim düzey ve Jotansiyelleri belirli bir sınırlılığa sahiptir. 
ı 

'ı 



ı 

1 

3 

ı 
Onlara verilen eğitim alıcı yönlerini geliştirirken bilginin kalıcılığını da 

sağlamalıdır. Akademik bilgi \ve becerilerin öğrenci tarafından algılan
ması ve kalıcı hale dönüşmJsi birtakım etkinliklerin araya sokulma

sıyla mümkün olmaktadır. Aj.nı şekilde küçük kas becerilerinin ve el-
ı 

göz koordinasyorlunun gelişıhesi de bu etkinliklerle bağdaştırılabilir. 

Bu amaçsal yapılanma doğrultusunda bu tür potansiyele sahip bir alan 

olarak resim-iş dersinin öz\~ı eğitim alanıyla bağdaştırılması söz 
ı 

konusu olabilmektedir. Bun-pn sonucunda ise özel eğitim alanında 
ı 

resim-iş dersi amaç ve davr~nışları belirlenmektedir (Bilir Ş., Güven 

N. 1981). ı 
ll 

ı 

Gelişmiş bir çok ülkede \son yıllarda sanat eğitiminin özel eğitim 

alanında kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Sanat eğitiminin bu denli 
ı 

önem kazanması, etkinlikleriı;ı çocukların gelişimi üzerindeki etkisini 
ı 

de açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sanatsal etkinliklerin amaca 
ı . 

ulaşınada aracı konumda olması onun diğer alanlardaki insancıl ve faal 

yönünü gözler önüne sermekt1dir (Salderay, 2001). 

Bilginin varoluşunun bir 
1

jdüzen içerisinde olmadığı da gözlenebil

mektedir, bu durum yapılan etkinliğin hangi amaca yönelik olduğunun 
ı 

bilinmesine neden olmaktadıt. Bu konuda eğitim veren öğretmenler 

akademik bilgi ve becerinin rğretiminde, küçük kas becerilerinin ve 

büyük kas becerilerinin geli~mesinde ve el göz koordinasyonunun 

sağlanmasında etkili olduğudu bilselerde tam olarak amaca yönelik 

aracı pozisyonda kullanılamraktadır. Sanatın bu denli etken ve 

yararlı olduğu bir alanda, alani hizmet veren öğretmenierin bu po tan si

yeli amaçsal yönde kullanamanıalarından kaynaklanan sorunlar; eğitim 

alan bireyin gelişimini etkilekektedir. Türkiye koşullarında resim-iş 
dersi zihinsel engelli çocuklarlu eğitiminde durumun koşullarına yöne-

ı 
ı 

lik doğru ve sistemli bir şekilde kullanılamaması bir sorun olarak algı
ı 

lanmıştır. Bununla bağlantılı blarak zihinsel engelli çocuklara eğitim 
ı 

veren özel eğitim öğretmenietinin içinde bulunduğu yapısal durumu 
ı 
ı 

1 



ı 

ı 4 

k .. . . d ı d ı . ı saptama ıçın resım-ış ers programı amaç ve avranış arının ınce en-

mesi uygulanabilirliği yeterli ve ı yetersiz yönlerinin belirlenmesi için 

"Zihinsel engelli çocukların el bıcerisinin gelişmesinde resim-iş dersi

nin katkısı nedir?" sorusu, problim sorusu olarak belirlenmiş ve sorun 

özel eğitim öğretmenlerinin görüŞlerine başvurularak incelenmiştir. 

1.2. Amaç l 

Bu araştırmanın genel amacl, zihinsel engelli çocukların resım-ı~ 
! 

dersi öğretim programının özel vı genel amaçlarının, amaç ve davranış

larının çocukların el becerisinin gelişimine katkısının ne ölçüde olduğu 
ı 

ile ilgili özel eğitim öğretmen g~rüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla 

şu sorulara yanıt aranmıştır. 1 

ı 
1. Okullarda zihinsel engelp çocuklara eğitim veren özel eğitim 

öğretmenlerinin resim-iş c!:lersi ile ilgili eğitim durumları nedir? 

2. Okullarda zihinsel engelt çocuklara verilen resim-iş eğitimin
deki potansiyel gücün efen bir şekilde kullanılmasına ilişkin 
öğretmen görüşleri nedir~ 

3. Okullardaki resim-iş detsi ile ilgili çalışmaların sis te ml i ve 

çocuğun çok yönlü gelişfrıesine katkı sağlayacak uygulamalara 
ı 

ilişkin öğretmen görüşleri nedir? 

4. Çocuğun el becerisinin Jelişiminde resim-iş dersi programının 
uygulanmasına ilişkin öğ::ı! e

1 

tmen görüşleri nedir? 

5. Okullarda çalışmaların ~ becerisinin gelişimine yönelik sis-

temli ve düzenli bir şekili:fe yapıldığı, malzemelerin kullanım ve 
ı 

niteliklerine göre ayrılabpeceği bir ortamın bulunmasına ilişkin 
i 

öğretmen görüşleri nedir1 

6. Okullarda çocukların el becerisinin gelişiminde resıı11-ış dersi 

program konulannın uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşleri 

nedir? 
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1.3. Önem 

B u çalışma, "zihinselj engelli çocukların el becerisinin 

gelişmesinde resim-iş dersi p ogramından ne derece faydalanılabilir? 
ı 

Ne derece etkili uygulanabilir~" sorularının cevaplarının belirlenmesi 
. . i 

açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın kaynak tarama kısmında 

verilen. bilgiler zihinsel engelili çocukların özellikleri doğrultusunda 
ı 

farklı koşullara sahip çocuklata verilen resim-iş dersinin el becerile
ı 

rinin gelişmesine katkısı ile ilgili özel eğitim öğretmenlerinin görüşle-

. . b ı· ı . d .. ı ak d rının e ır enmesı aç ıs ın an on~m taşım ta ır. 

1.4. Varsayımlar 

Belirlenen anket bölgesi JEskişehir il sınırları) içerisindeki zihin-
1 

sel engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim öğretmenleri veya Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı olarruJ özel eğitim ile ilgili bir hizmetiçi eğitim 
ı 
ı 

programına katılmış eğitimcilfrin yöneltilen sorulara doğru yanıtlar 

verdikleri varsayılmıştır. 1 

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın kapsamı Ejskişehir ili dahilinde zihinsel engelli 

çocukların resim-iş dersi prog,amının genel ve özel amaçlarının, amaç 

ve davranışlarının değerlendirilmesinde alanından mezun olmuş özel 

eğitim öğretmenleri ve Milli 1 Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak özel 

eğitim ile ilgili bir hizmet içil eğitim programına katılmış eğitimeHer . 

olarak sınırlandırılmıştır. Bunun dışında kalan eğitimeHer araştırmanın 
ı 

kapsamı dışında bırakılmıştır. ı 
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2. YÖNTEM 

ı 
Bu bölümde araştırmanıni modeli, araştırmanın yapıldığı okullar, 

öğretmenierin özellikleri, ver~lerin toplanması ve analizi yer almak-

I tadır. 
! 

ı 
ı 
ı 

2.1. Araştırmanın Mo1eli 

ı 
Bu araştırma, Zihinsel Engelli çocukların el becerilerinin gelişme-

' ı 
sine resim-iş dersinin katkısı ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemeye 

ı 
ve durum saptamaya yönelik bir çalışmadır. 

ı 
Belli bir konuda saptanmış hipotezlere ya da sorulara bağlı olarak, 

ı 

bir evren ya da örnekiemi olurturan kaynak kişilere sorular yöneltmek 

suretiyle, sistemli veri toplama tekniği olarak anketlerden yararlana-
ı 

ı 

bilmektedir (M.E.B., 2002: 14). Bu araştırmada da veri toplama ama-

cıyla anketten yararlanılmıştır. 

2.2. Anket Formunun pıuşturulması 

Araştırmaya başlanmadaJ önce Türkiye'de konu ile ilgili daha 
ı 

önce yapılmış araştırma ve te~ler ile ilgili inceleme yapılmıştır. Ger-

çekleştirilen bu inceleme son~cu araştırılacak konu ile ilgili bir teze 
ı 
ı 

rastlanmamıştır. Bununla birlikte konuyla ilgili birkaç araştırmaya 
ı 

ulaşmış; fakat konunun içeriği gözönünde tutulduğunda ulaşılan bu 

araştırmalar da yeterli görülrbemiştir. Bu nedenden dolayı konuyla 

ilgisi olabilecek özel eğitim al~nında (Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gürsel; Ali 

Oztürk, Bünyamin Birkan) Jörüşmüş ve araştırılan konu ile ilgili 
ı 

bilgilere ulaşabileceği kaynaRları belirlemiştir. Böylece özel eğitim 
ı 

alanı ile ilgili kişilerle gerçe~leştirilen görüşmeler sonucunda araştır-

masının nasıl devam edeceği !konusunda bir yol belirlenmiştir. Belir
ı 

lenen bu yol doğrultusunda konuyla ilgili internet sayfaları, çeşitli 
ı 
ı 
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ı 

kütüphanelerdeki kaynaklar ive süreli yayınlar taranmış ve . istenilen 

birtakım bilgilere ulaşılmışt~r. Bu doğrultuda ulaşılan kaynaklardan 
ı 

edinilen bilgilere göre araştırılan konu ile ilgili bilgi şekillenmesi ger-

çekleştirilmiştir. Bununla birl~te ulaşılan bilgilerin Türkiye koşulların
da ne orada uygulanabildiğin~n belirlenmesi açısından bir anket formu-

ı 

nun oluşturulmasına karar ~verilmiştir. Anket formunu geliştirmek 

amacıyla öncelikle sorular ara başlıklarıyla oluşturulmuş, daha sonra 

oluşturulan ana başlıkların ~lt başlıkları belirlenmiştir. Alt başlıklar 

belirlenirken, ana başlıkların detaylı incelenmesini oluşturacak sorular 

şeklinde olmasına dikkat erilmiştir. Oluşturulan sorular nitelik ve 

kalıpları yönünde eleştirHip i düzeltilmeleri için Yrd. Doç. Dr. Oğuz 
ı 

Gürsel 'e gösterilmiştir. Elde 1 edilen bilgiler sonucunda yenilenen soru 

kalıpları ön bir çalışma oluştprmak için iki öğretmende uygulanmış ve 

tekrar düzenlenmiştir. 

Araştırmada kullanılacak olan anket formunun içerik geçerliliğinin 
saptanması amacıyla iki özel lfğitim öğretmeninden genel soru ve genel 

sorunun alt sorularını incele~erek, bu soruların ele alınan konuyu kap

sayıp kapsamadığını, sorulım açık ve anlaşılır olup olmadığını ve 

gerekli olan bilgileri sağlafııa olasılığını gözönünde bulundurarak 
! 

kontrol etmeleri istenmiştir. ru çalışmalar sonucunda genel sorular ve 

genel soruları inceleyen alt \soruların geçerliliği saptanmış ve hazır
ı 

lanan sorular yeterli görülmü~tür. 

ı 
ı 

2.3. Anket Formunun i Uygulanması 

ı 
Anket formunun uygulaqmasına başlamadan önce anket formunda 

hangi soruların yer aldığını bflirten bir kılavuz hazırlanmıştır. Bu kıla
vuzda, araştırmacının kendin~ nasıl tanıtaeağı anket sorularını cevap-

' i 

layan kişiden beklentilerinin ~eler olduğu, kendi amacının ne olduğuna 

ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

ı 
ı 
1 
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Bu doğrultuda araştırmatının Eskişehir Halil Yasin İ.Ö.O. 'da 

Resim-iş öğretmeni olarak ç<:j.lıştığı açıklanmıştır. Ayrıca, Anadolu 
ı 

•• ı 

Vniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-
. .. ı 
Iş Oğretmenliği Programında "'X"üksek Lisans öğrencisi olduğunu ve bu 

ı 
ı 

araştırmadan elde edilecek verilerin Yüksek Lisans tezinin verilerini 
ı 

oluşturacağı da belirtilmiştir. ı 

Anket formunu cevapalJyacak herbir öğretmene araştırmanın 
ı . 

amacının, öğretmenierin uygul~dıkları resim-iş programının ve kapsamı 

doğrultusunda yer alan konula~ın zihinsel engelli çocukların el beceri

sinin gelişmesindeki katkısına yönelik görüşmelerini almak olduğunu 

ifade edilmiştir. 

i 

ı 
2.3.1. Araştırmann~ Yapıldığı Okullar 

ı. 

ı 

ı 
Araştırma konusununJ'zihinsel engelli çocukların el becerile-

ı 
rının gelişmesine resim-iş derstnin katkısı ile ilgili öğretmen görüşle-

ı 
rini belirleme" olmasına karar verilmiştir. Bu nedenle Eskişehir il 

sınırları içerisinde yer alan ve ~ihinsel engel!i çocuklara eğitim veren 

Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı i okullar ile özel özel eğitim okullarının 

isimleri, İl Milli Eğitim Mü1ıdürlüğü ile Rehberlik ve Araştırma 
Merkezinden öğrenilmiştir. ı 

Araştırma kapsamına alına~ okullardaki öğretmenierin belirlenen 

konuyla ilgili görüşlerinin alıntnası amacı ile Eskişehir Valiliği'nden 
ı. 

araştırmanın gerçekleştirilebil~esi için gerekli izin belgesi alınmış, 
ı 

araştırma yönlendirilmiştir. (EkiE'de) 
ı 

ll 

2.3.2. Araştırmaya !Katılan Öğretmenler 

ı 
Araştırma yapılacak qkulların ve öğretmenierin belirlenme-

sinden sonra, özel özel eğitim 9kullarına telefon edilerek okul müdür

leri ile görüşülmüştür. Bu tele~on görüşmelerinde araştırmacı tanıtıl-
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mış, araştırma konusunun amacıl açıklanmıştır. Görüşmeler sonucunda 

özel özel eğitim okullarında bel~rli, standart resim-iş eğitimi programı 
ı 

uygulanmadığı, uygulanan resiril-iş dersi etkinliklerinin etüd programı 
ı 

içerisinde yer aldığı öğrenilmiş.l Milli Eğitim Bakanlığı 'na bağlı özel 

eğitim okullarında resim-iş proJramı uygulandığı için araştırma, Milli 
! 

Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim okullarına yönlendirilmiştir. 
ı 

ı 
Anket formunun uygulanmisı sırasında araştırmanın amacının zı-

hinsel engelli çocukların el becerilerinin gelişmesine resim-iş dersinin 
ı 

katkısı ile ilgili özel eğitim öğr~tmenlerinin görüşlerini almak olduğu 

açıklanmıştır. Resim-iş ders proJramının özel eğitim'de zihinsel engelli 
i 

çocukların el becerisine katkısılresim-iş programının uygulanması ile 

ilgili özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini almak olduğu da ayrıca 
ı 

belirtilmiştir. 1 

Araştırınaya katılan 24 öğ~etmenin tamamı özel eğitim bölümü 
ı 

Zihinsel Engelliler Eğitimi öğre~menliğinden mezun olmuştur. Bu öğ-
ı 

ı-etmenlerin 14'ü erkek lO'u bafandır. Yine araştırmaya katılan öğret-

menierin tamamının 5 yılın üze}inde meslek deneyimine sahip olduğu 
görülmektedir. 

2.4. Verilerin Toplanın sı 

ı 

Araştırma verileri Nisan 2b02 - Haziran 2002 tarihleri arasında 

toplanmıştır. Anket formları okıl müdürleri ve Eskişehir Rehberlik ve 
! 

Araştırma Merkezi yetkililerin4en elde edilen bilgiler doğrultusunda 

öğretmeniere uygun yer ve zarri.anlarda uygulanmıştır; Eskişehir Reh-
1 

ı 

bcrlik ve Araştırma Merkezi'nih Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel 
ı 

sınıflarda eğitim veren öğretm9nleri görüşlerin gerçekleştirilmesi ıçın 

bir araya getirilmesi sonucu ankft formu uygulanmıştır. 
ı 



ı 
ı 

2.5. Verilerin Dökümü v~ Analizi 

lO 

Araştırma verileri niceliksel olarak analiz edilmiştir. Hazırlanmı~ 

olan anket formunu herbir öğretıpenle gerçekleştirdikten sonra; kayıt
ı 

ların dökümünün yapılmasına başlanmıştır. 
ı 

Anket formunun birinci bölütünde öğretmenierin kişisel bilgilerine 

yönelik sorular, ikinci bölümde l1 resim-iş dersi uygulama ve resim-i~ 
: 

dersi eğitim ortamı ile ilgili öğrethıen görüşlerini almaya yönelik yanıt-
l 

ları "evet" ve "hayır" şeklinde timabilecek sorular, üçüncü bölümde 

ise; resim-iş dersi programının u~gulanması ile ilgili öğretmen görüş
lerini almaya yönelik yanıtları 1 "çok", "orta", "az", "hiç" şeklinde 

. ı 
alınabılecek sorular oluşturulmasına özen gösterilmiştir. 

ı 
Anket formunun değerlendirpmesine yönelik tablolar hazırlanmış-

tır. Hazırlanan bu tablolar verilcln yanıtların oranını ve bu yanıtların 
yüzdelik hesaplamasını göster~ektedir. Verilen yanıtların yüzdelik 

hesaplaması araştırmaya kaltılan öğretmen sayısının oranı 
ı 

doğrultusunda gerçekleştirilmiştit. Anket formunda yer alan soruların 
1. 

en son kısmında (66. soru) uygutamaya katılan öğretmenierin resim-iş 

dersi programı uygulaması ile ilg~li düşünce ve önerilerini almak üzere 
ı 

açık uçlu olarak hazırlanmıştır. Bu soruya verilen cevaplar 

doğrultusunda ayrı bir tablo hazı~lanmıştır. 
ı Anket formunda yer alan srrular içeriğine göre 6 ayrı tablo ile 

ifade edilmiştir. ı 

ı 
ı 
ı 
ı 



ll 

3. KAYNAK TARAMA 

i 

3.1. Zihinsel Engellil,ğin Özellikleri 
ı 
ı 

Aşağıda Bierne Smith (1
1

r94)'in önermiş olduğu özelliklerin sınıf-

landırmaları verilmiştir: De,ografik (nüfus sayımı ve toplumsal ista

tistik bilgisine yönelik), güdüsel ve sosyal davranışa yönelik, öğren

me, konuşma, dil ve fiziksel Jağlık. 
1 

3.1.1. Demografi~ Özellikler 

1 

Erkekler kadınlara göre daha fazla zihin engelli olarak tanım-
.. ı 

lanmışlardır. Ozellikle de zihinsel engeliiliğin ağır olmayan seviyesin
ı 

de bu tür farklılıklar kullanıl4rak başlatılmış olan çalışmaların uygula-
'ı 

maya sokulmasından bu yana\ birtakım bildirimler gerçekleşmiştir. Son 

zamanlarda yapılan birçok ç~lışma bunun doğruluğunu kanıtlamıştır 
ı 

(Wagner, Nevman ve Shaverll989). Bu fark daha ağır seviyede olan 

zihinsel engelli bireylerde açık olan bir şey değildir. 
1 

! 

Etnik azınlık ve beyaz plmayan bir kısım çocuklar en azından 
ı 

1 960'lardan beri zihinsel engeHli olarak etiketlenmiştir. 

Sosyo ekonomik bakımJan alt seviyede olan ailelerin çocukları 
! 

arasında zihinsel engelliliğin Hafif olan düzeyi yaygın olarak görülmek-

tedir. Zihinsel engelliliğin ~ebeplerini tayin eden sınıflandırmalar, 
çevresel etkiler ve fiziksel de~avantajların dahil edilmesiyle daha sağ
lıklı sonuçlara varılabileceğini gösteren etken olarak AAMR (American 

ray, 2001). 

Retardation) 
ı 

tarafından belirlenmiştir (Salde-Association on Mental 

ı 

: ,1' 
' .. 1 

:~• 'ı·: 
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3.1.2. Güdüsel Vf Sosyal Davranışa Yönelik 
•• ı 
üzelliklerı 

ı 

ı 
Zihinsel engelli bi~eylerin yetersiz düzeyde harekete geçiril-

miş olması genel nüfus içerlsinde olanlardan daha olası bir olgudur. 

Böylelikle bireyin başarısız 1ıolacağı beklentisine gidilebilir. Aynı za

manda zihinsel engelli bireylfrin problemlerinin giderilmesinde rehber

lik etmesi için dış güçlere veya duruma yönelik nedenlere güvenmek, 

daha büyük olasılıkla gerçek~eşmektedir. Bu özellikler zihinsel engel

liliğin tüm seviyeleri için \bazı alanlara yönelik uygulanmaktadır 
ı 

(Salderay, 2001). 

! 

Zihinsel engelliliği daha 1 ağır seviyelerde olan yetişkinler, ergenlik 

döneminde olan bireyler ve ~ocuklar, zihinsel engeliiliğin daha hafif 

seviyelerinde olanlara göre idaha fazla davranış bozukluğu sergile-

mektedir. 1 

ı 

.. ı. 
3.1.3. Oğrenme Ozellikleri 

Zihinsel engelli bir~yler engelli olmayan bireylere göre daha 

etkisiz ve yavaş bir şekilde ögrenebilmektedir. Bu farklılık öğrenmenin 

birçok türü için uygulanmaıJtadır. Ama özellikle; sık sık akademik 
ı 

öğrenmenin ne olarak adlandfrıldığı ile ilgili olarak veya sembollerin 

uyumu doğrultusundaki öğrenme olarak tanınmıştır. Aşağıdaki öğrenme 

yöntemleri zihinsel engelli b~reyler için daha çok bir problem olarak 

görülmektedir. 
ı 
ı 
ı 

Hafıza özellikle kısa dön~m hafızası, belirli bir zorluk alanı olabil-
ı 

mektedir (Bokowski Peck ve Damberg 1983, Ellis 1970). Uzun dönem 

hafızasına ise normal yaklaşıl~bilir. . 
ı 

Y • d ı 00 k" .. l ı k V • ı enı urum arı once ı ogrenmeye uygu ama ve yetenegı gene -
ı 

leştirmek, normal yaş düzeyi~deki bireylere göre daha az olabilmek-

I 

1 

te dir. 

ı 

1 

ı 

ı 
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Yönetim kontrolü ve kav~ama değişikliği (meta cognition: Bir 
ı 

problemin nasıl çözüleceğinin planı ve denetlik gelişmesi doğrultusun
ı 

da bile bile düşünme yeteneği} kendiliğinden kullanılamaz (Salderay, 
ı 

2001). 
ı 

ı 

ı 

ı 

3.1.4. Konuşma ve 1 Dil Özellikleri 
ı 

ı 
Konuşma ve dil problemleri kavramaya ilişkin dil gelişimi 

arasında kabul edilen ilişkinin getirmiş olduğu tahmin edilebilen bir 

özelliktir (Bierne-Smith et al, 1994). Dil gelişimi seviyelerinin ortala
ı 

manın altında olması, çevreyle ı ilgili faktörlere uygunluğu dil gelişimi 

için fırsatın olmaması, işitme güçlükleri, öğrenme güçlükleri ve diğer 
ı 

birçok etkene bağlı olarak açıklanabilir. Fakat: Zihin engelli öğrenciler 
ı 

hemen hemen her zaman yaşıtlFu-ına göre dil yeteneği konusunda orta-

lamanın altında özellik göster4ler. Bu geneliernenin var olan istisna

ları, normal dil yeteneğine sah,p, . okula gidebilen, ağır seviyede olma

yan zihin engelli öğrencilerdir. Oenellikle, bu gibi durumlarda, dil yete

neği, belirli bir zaman dönemirde normal olan gruplardaki düzeyden 

daha az gelişecektir. 1 

ı 
3.1.5. Fiziksel Sa~hk Özellikleri 

Ağır olmayan zihin ehgelli bireylerin fiziksel sağlıkları nüfus 

genelinden farklı olmayacaktır] Bununla birlikte fiziksel sağlık prob

lemleri, zihinsel engeliilik dur~mu ağır düzeyde olan bireyler arasında 
ı 

var olma olasılığı daha yüksektjr. Zihin engeliilik durumunun daha çok 

organik nedenlere bağlı olarak ı meydana geldiği orta ve ağır derecede 

zihinsel engeliilerde bedensel ve duygusal özürlere, buna bağlı olarak 
ı 

çeşitli devimsel problemlere siklıkla rastlanmaktadır. Örneğin: Dawn 
ı 
ı 

sendromlu bireyler daha çok zipinsel engeliiliğin kliniğe dayalı neden-
ı 

leridir (Manfredini, 1 988). Ç1ğunlukla bu bireylerin doğuştan gelen 

akciğer hastalığı veya kalp eksikliğine sahip oldukları görülmektedir. 

ı 
ı 
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ı 
Bu da işitme güçlüklerinin ol~asına, şişmanlık, solunum ile ilgili 

enfeksiyonların var olmasında e~ilim oluşturmaktadır. Zihinsel engelli

liğin diğer kliniksel çeşitleri a~nı zamanda bahsedilmiş olan fiziksel 
ı 

hastalıkların oluşmasına neden Olabilmektedir. 

. Daha ağır seviyede zihin.Jl engelli çocukların fiziksel görünümü 

nüfus genelinden oldukça farklı~ olabilmektedir. Yaygın olarak en fazla 

bilinen örnek: Dawn sendromud~r. Bu sendroma sahip çocuklar; çoğun

lukla kısa boylu, şişman, geniş lyüzlü, yukarıya dönük, meyilli gözleri 
ı 

olan, dışarıya doğru çıkıntılı bır dile sahip fiziksel özellikler göster-
ı 

m ektedir. Zihin engelli öğrencil~rin durumu, diğer genetik hastalıklar la 

veya kromozomlarla ilgili sapkalada bağdaştırılmaktadır (Salderay, 

2001: 21). ı 
ı 
ı 

3.2. Terim ve Tanımlar 

Zihinsel engeliilik anlamın1a pekçok teririı kullanılmaktadır. Zihin 

geriliği, oligapreni, mental defe.l:ctif, mental handikap, zeka bozukluğu, 
ı 

zihinsel özürlü, düşük zeka, ağllilı öğrenen gibi, Türkçe, İngilizce, Latin

ce terimler ise daha çok tıp, p ı ikoloji ve eğitim alanlarında kullanıl-
.. .. ı 

maktadır (Ozsoy, Ozyürek, Eripek, 1989: 176). 

ı 
Günümüzde herkes tarafından kabul edilen zihinsel engelli çocuk 

tanımı yapılabilmiş değildir. Koluyla pekçok meslek grubunun ilgilen-
1 

mesi, her meslek grubunun konJya kendi ilgi alanından bakması, bunun 
. ı . 

yanında zihinsel engelliliğin sof derece karmaşık özelliklere sahip bir 

durum olması, ortak bir tanım y~pılabilmesini güçleştirmektedir. 
ı 

1940'larda Doll zihinsel enrellilik durumunu altı ölçüt sıralayarak 
tanımlamıştır: ı 

ı. Zihinsel normal altı 1 

2. Bunun nedeni olarak sokyal yetersizlik 
ı 
ı 
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1 

3. Doğuştan yada çocuJ.quktan zihinsel gerilik, 

4. Olgunlaşmada gerilikl 

5. Kalıtsal nedenlerin \ya da hastalıkların bir sonucu olarak 
ı 

yapısal kaynaklı zihinsel gerilik, 

6. Kalıcı ve iyileştirilme1 bir durum 
1 
ı 

Doll 'un oldukça karmaşJ: gözüken bu tanımı, daha sonraki yıllarda 
ı 
ı 

yapılan pek çok tanıma temel olmuştur. 

Günümüzde yaygın olaraik kullanılan zihinsel engelli çocuk tanımı 

1961 yılında Heber tarafın~ yapılmıştır. Grossman tarafından yeni

den gözden geçirilen bu tanıf daha sonra zihinsel engelliler alanında 

oldukça önemli bir organizasyon olan AAMD 'nin (American Asso-
ı 

ciation Mental Deficiency) 11973 ve 1977 yıllarındaki toplantılarında 
benimsenmiştir. Buna göre zihinsel engellilik "Gelişim süreci içinde 

genel zihinsel işlevlerde nor~allerden önemli derecede gerilik, bunun 

yanında uyumsal davranışlarda yetersizlik gösterme durumu" olarak 

tanımlanmıştır. Görüldüğü gibı tanım: 
a) Zihinsel işlevlerde gerilik, 

b) Uyumsal davranışlardia yetersizlik olmak üzere başlıca iki 

temel ölçütten oluşmttadır. 

Zihinsel işievde gerili\k: Tanımda genel zihinsel işlevlerde 

normalden önemli derecede gerilikten amaçlanan, ortalaması 100 zeka 

bölümü puanı, standart sapm+ı 15 ya da 16 olan standart zeka testle

rinde gösterilen başarının ortalamanın 2 standart sapma altına düşmesi 

durumudur. Buna göre Stanfo}d-Binet ve Wısc-R gibi günümüzde sık
lıkla kullanılan testlerde zeka \bölümü 67 (Stanford-Binet'e göre) yada 

ı 
69 (Wısc-R'a göre) puanın aJtına düşenler geri olarak tanımlanmak-

tadır. Ancak bu sınırlar kesin J1maktan çok yol göstericidir. 
ı. 

Uyumsal davranışlardl yetersizlik: Bireyin kendi yaşından 
ı 

olan kültür grubundan beklenbn kişisel bağımsızlık ve sosyal sorum
l 

luluk görevlerini yerine getirmemesi durumu olarak ele alınmaktadır. 
ı 



ı 
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AAMD tarafından yapıl+ tanımın en önemli özelliği uyum davra-

nışiarına verdiği önemdir. $una göre zihinsel işlevlerde yetersizlik 
ı 

gösteren ancak uyum davranişları yeterli düzeyde olan çocuklar zihin-
1 

sel engelli olarak ~anımlanarazlar. Bu durumda olan çocuklar "altı 

saat geri" olarak adlandırılm~tadır. Burada altı saat, çocuğun bir gün 
ı 

ı 
içerisinde okulda akademik öğrenmelerde geçirdiği süredir. Çocuk yal-

ı 

nızca bu süre içerisinde akahemik çalışmalarla ilgili uygun davranış-
larda bulunamamaktadır. Bu1un dışında yaşından ve kültür grubundan 

beklenen davranışları göste*mektedir. Son yıllarda zihinsel engelli 
ı 

çocukların eğitimleri alanın~aki gelişmelerin bir sonucu olarak, bu 

durumda olan çocuklann say•r· artmıştır. 
Geçmiş dönemler kıyas~andığında, özel gereksinimli bireylerin 

i 

varolan problemierin çözümlefıme anlayışı, onların refahı ve gelişimleri 

için bilimsel katkılar çağımız~a daha büyük ölçülerde ele alınmaktadır. 
! 

Bugün koşullarında, onların ~potansiyel varlığı, gelişimi ve onlardan 

yararlanma yönündeki hizmerler onların hayatta kalma mücadelesine 

yönelik çalışmalardır. 
ı 

ı 
ı 

Eğitim ve öğretim, Ha~d ve Seguin 'in gösterdiği isteklilik ve 

iyimserliğin birazını, engelli~er (özellikle zihinsel geriliği olanlar)'in 
ı 

işlevsel seeiyelerinin gelişroJsinde rol oynayabilen bölümlere ilişkin 

benimsenmiştir. iyimserliğin ~arolan seviyesi, saf ve iyi niyetli öğre
tim prosedürleri doğrultusundh zihinsel geriliği tedavi edilebilen birey-

I 

leri kapsamaktadır. Özel eğitifrı, gerek zeka geriliği gerekse engelliliği 

olan bütün ~çocuklarda farklılıflar oluşturabilir. ~~el ~ere~s~ni~li bütün 

çocuklar ögrenmeye her zaman hazırdır. Bu egıtımcıler ıçın ılk ve en 

önemli düşünce olarak benibsenmelidir (Özsoy, Özyürek, Eri pek; 

1989: 176-178). 
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Son zamanlarda, Amerikan Zihin Engelliler Derneği (Ame
ıı 

rican Association on Mental IRetardation AAMR) tarafından kullanılan 
ı 
ı 

tanım şekli birçok yetkili t4rafından kabul edilmektedir. Bu kurum, 

zihin engelliler alanında en öhemli mesleki organizasyonlardan biridir. 

1 

ı 

"Zihin engellilik, gelişime dayalı dönemlerde ortaya çıkan ve 

uyum sağlama davranışlannri rahatsızlıklarla birleşen veya genel 

zeka düzeyinin ortalamanın flltında olunmasıyla gerçekleşen bir olu-

şumdur." 'ı 
ı 
ı 

Amerikan Zihinsel engelliler Derneği'nin en önemli iki maddesi, 
ı 

şudur: Bireyin engelli olarak Jınıflandırılması için hem ölçülmüş zekada 

hem de uyumsal davranışta o}tamlara uyması gerekmektedir. Amerikan 

Zihin Engelliler Derneği'ninl bildirisi tedavi edilmezlikten söz etme

mektedir. Günümüzde zihin ~ngellilik yaşamda bireyin zorunlu olarak 
ı 

yüklendiği bir koşul olarak görülmemektedir. Bunun yerine, son günler
I 

deki anlayışa göre her birey !yaşamının bir döneminde engelli olabil-

mektedir. Fakat bu oluşum diker dönemleri kapsamayabilmektedir. 

1 

Amerikan Zihin Engellilef Derneği'nin (AAMR) 1992'deki tanımı-
na göre ise (bu tanım "Geri 2;ekalılık" terimi kullanılarak yapılmıştır.) 

ı 
Geri Zekalılık, hali hazırdaki işlevlerde önemli sınırlılıkları göstermek-

I 
tedir. Bu zihinsel işlevlerde qnemli derecede normal altı, bunun yanı-

l 

sıra zihinsel işlevlerle ilişkilt' uyumsal beceri alanlarından (iletişim, 

öz bakım, ev yaşamı, sosyal beceriler, toplumsal yararlılık, kendini 
ı 

yönetme, sağlık ve güvenlik,\ işlevsel akademik beceriler, toplumsal 

yararlılık, kendini yönetme, s~ğlık ve güvenlik, işlevsel akademik be

ceriler, boş zaman ve iş) iki y~da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme 
ı 

durumudur. Geri zekalılık 18 )faşından önce ortaya çıkmaktadır (Eripek, 
ı 

1998). ı 
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3.3. Eğitim Ortamlarılnın Düzenlenmesi 

i 

Eğitim ortamı, öğrencinin etkileşirnde bulunduğu ve öğretme-

öğrenme etkinliklerinin meydına geldiği çevredir. Psikolojik, sosyal ve 
ı 

fiziksel boyutları olan bu çe'lrenin, eğitim etkinliklerine uygun olarak 

düzenlenmesi gerekir. Eğitimi ortamiarına ilişkin uygulamaların yeterli 

düzeyde bilinmesi ve amaca uygun olarak düzenlenmesi, eğitim için en 
ı 

temel koşullardandır. 1

1 

ı 

ı 

Eğitim ortamlarının hazı:Hanmasında öncelikle öğrencilerin sosyal 

uyumlarının sağlanabilmesi v~ problem davranışlarının değiştirilmesin-
ı 
ı 

de destek alınabilmesi açısı~dan; ogrencının ailesi, okul personeli, 
ı 

okuldaki diğer öğrenciler ve qnların ailelerinin, bu öğrencilerin özellik-
ı 

leri hakkında bilgilendirilmesi önem taşımaktadır. 

Eğitim ortamlarının düzenlenmesinde en önemli etkenlerden biri 

de fiziksel ortamın düzenlenJesidir. Bunun için, yapısal açıdan binala

rın iç ve dış duvarları, kapılım kesişen kenarları, yuvarlak hatlı olma

lıdır. Duvar yüzeyleri pürüzsü~ olmalı, geçişlerde sivri çıkıntılar bulun-
ı 

mamalıdır. Binanın içi ve okutun bölümleri, yeni gelenlerin de yollarını 

rahatlıkla b ulabilecekleri şeıkilde ta belalarla donatılmış olmalıdır. 

Bölümlerin yazıyla ifadesi y±ında, resimli ve şekilli tablolara da yer 

verilmelidir. Yerlerde, kaymayan bir zemin malzemesi kullanılmalı; tu

valet, rampa vb. yerlerde tutuhma barları bulunmalıdır. Ayrıca sınıflar
da, yerde yapılacak etkinlikltrde veya masada çalışılırken kullanıla
bilecek eşyalar bulunmalıdır. Şınıfların yeterli ışık, ısı ve havayı alması 

ı 
sağlanmalı, gürültünün girmestni önleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. 

ı 
ı 

Eğitim ortamları düzenienirken çevre koşulları da dikkate alınıp, 

öğrencilerin günlük yaşam vel öz bakımla ilgili bazı becerileri kazana

bilmesi için, uygulama yapabil!ecekleri uygun ortamlar hazırlanmalıdır. 
ı 

Konuların işlenişinde yed geldikçe gezi, gözlem ve ziyaretiere yer 
ı 

verilmelidir. Böylece, bir ta~aftan kazanılan bilgilerin kalıcı olması 



ı 

1 

1 

19 

sağlanırken, diğer taraftan öÜrencilerin sosyal çevreyle bütünleşmeleri 

ve daha uyumlu davranışlar \,kazanmaları da sağlanmış olur. Gezi ve 

ziyaretler yapılırken aileleri1 yardımları ve katkılan sağlanıp onların 
da eğitime katılımı gerçekleşt~rilebilir (M.E.B.:xxxııı-xxxıv). 

'ı 
ı 

ı 3.4. Aile Eğitimi 

'ı 
Aile eğitimi, özel eğitim\ gerektiren bireylerin eğitiminde, sürekli-

liği olan bir hizmettir. Bu ~izmetlere ve özel eğitim sürecinin her 

boyutuna, ailelerin aktif katilımını ve katkısını sağlayacak önlemler 

alınmalıdır. 

ı 

Özel eğitime gereksinimf olan çocuklara verilecek eğitimin etkili 

ve başarılı olması, ev ve okpl gibi farklı iki ortamdaki yaklaşım ve 
ı 

davranışların. tutarlı olmasıyta yakından ilgilidir. Okulda uygulanan 

eğitim ilke ve yöntemlerinin ı,ev yaşantısıyla bağdaştırılması, eğitimci-
ı 

nin ana ve babadan; ana babanın da eğitimeiden yararlanması şeklinde 

kurulacak iş birliği, çocuğun ~ğitiminin yalnız okulda değil, evinde ve 

diğer sosyal çevrelerinde de s~reklilik kazanmasına yardımcı olacaktır. 

Çocuklarda kalı~ı davr~ış değişikliklerinin oluşturulabilmesi için 

de okul-aıle ış bırlıgının sağ~anması ve gelıştırılmesı gerekmektedır. 
ı 

Okul-aile iş birliği, birçok ){"olla sağlanabilir. Bu yollardan biri de, 
ı 

ailelerin, eğitim programların~ katılımlarının sağlanmasıdır. Bu katılım, 

çocuğu ve etkinlikleri gözlemb. etkinliklerde aktif rol alma, etkinliklere 
! 

yardımcı olma şeklinde ola~ilir. Ayrıca aileler, evde ya da okulda 
ı 

eğitim materyali hazırlayabilir, meslekleriyle ilgili ya da yetenekleri 
ı 

olan bir konuda çocuklara etkinlik yaptırarak da katılım sağlayabilirler. 

Özel eğitime gereksiniını olan çocuğa sahip olan aileler ile diğer 
ı 

çocukların ailelerinin bir ara~a getirilerek onların etkileşimlerini güç-

lendirmek ve ebeveynlikle ilg~li bilgilerini desteklemek amacıyla yapı
lacak çalışmalar da okul -aile ~ş birliği güçlendirecek yollardan biridir. 

Aileler, bireysel görüşmeler, ıbasılı materyaller ve kitle iletişim araç

ları kullanılarak da desteklen bilir. 
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Sonuç olarak, özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitimine 
ı 

ailelerin katılımını sağlayabilhıek için, aile eğitim programı uygulama-
l 

ları önem taşımaktadır. Bu 1edenle, aile eğitim programları, ailelerle 

birlikte saptanarak belli aralıklarla her yıl yeniden geliştirilerek uygu

lanmalıdır (M.E.B.: xxxv). 1 

ı 

3. 5. Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) 
.ı 

Olan Çocuklar ırköğretim Programı Haftalık Ders 

Çizelgesi 

ı 

ı YILLAR 

DERSLER ı ı 2 3 4 5 6 7 8 ı 

ı 

Türkçe ll 
1 

ll ll 8 7 6 5 5 
ı 

Matematik 3 ı 3 3 3 3 3 3 3 

Hayat Bilgisi 4 
1 

4 4 4 

Fen Bilgisi ı 2 2 2 2 ! 

Sosyal Bilgiler ı 2 2 2 2 
ı 

Vatandaş. ve İnsan Hak. Eğt. 
1 

ı ı 

T.C. İnkılap Tar. ve Atatürk. ı 2 
ı 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ı ı ı ı ı 
ı 

Resim İş 2 
1 

2 2 2 2 2 2 2 

Müzik 2 
1 

2 2 2 2 2 2 2 

Beden Eğitimi 2 
1 

2 2 2 2 2 2 2 

İş Eğitimi 
1 

3 4 4 4 

Trafik ve İlkyardım Eğitimi ı ı ı ı 
ı 

Bireysel ve Toplu Etkinlik 2 ı 2 2 2 

Toplumsal Oyun Becerileri 4 ı 4 4' 4 4 4 4 2 

Seçmeli Dersler 3 2 ı ı ı 

Toplam 30 1. 30 30 30 30 30 30 30 
ı 

(M.E.B.: XXXVI) 



ı 
ı 2 ı 

Starms (1979) Plastik sahatlar, müzik, dans, drama ve edebiyat 

alanlarının insancıl bir müfred~t programı için anlamlı bir şekilde kat-

kıda bulunduğunu belirtiyor. ı . 

ı 
ı 

Eisner (1987) güzel sanatfarın var olan rolünün içeriğini genişlet-

miştir. İnsanlar güzel sanatl1 doğrultusunda geliştirdikleri hayalleri, 

inançları, derinlerinde taşıdık*rı birçok değeri, tecrübeyi ve anlatımı 

anlatmaya başladıklarından b4 yana eğitim alanında güzel sanatların 
içerdiği değerleri içeren bir! yöntem oluşturmayı başaramamıştır. 

ı 
Benzer bir şekilde de Peotter {1979) şunu savunmuştur: "Güzel sanat-

ı 
lar gerçekten de öğrenmenin~ tekerlek göbeği ise diğer konular bu 

göbeğin, tekerlek parmağıdır" diyor. 
ı 

.. ı 
üzel kesimler için Peatter'in yaptığı bu benzetmenin uygun olup 

ı 
olmadığı tartışılır. Bununla birlikte drama, müzik, plastik sanatlar gibi 

ı 
konu alanları temel becerilerin öğretimi için bir araç olabilir. Ayrıca; 

bunun tüm öğrencilerin kavraJa eğitimi için gerekli olduğu gözönünde 

bulundurulmamalıdır. Bazı öğlenciler için bu konular varolan tek güç 

olabilir. ı 
ı 
ı 

•. 1 

Kirk ve Johnson (1951): Qzel eğitimin öğretim yöntemleri içerisin-
ı 
ı 

de çocuklara verilen erken dönem eğitim konuları müfredat programında 

güzel sanatiann rolünü ele ruı1ışlardır. 
ı 
ı 

Güzel sanatların yetenek ı ve beceriler konusunda yaşa dair her-
ı . 

hangi bir sınıflandırması yoktur, aynı zamanda bizim günlük etkinlikle-
ı 

rimizin önemli bir bölümünü öluşturur. Güzel sanatların bu yönü müf
ı 

redat programları içerisindeki ı diğer konular arasında ilişki kurmasına 

neden olmuştur (Salderay, 200f: 22). 

i 
3.6. Sanat Eğitimi ve Tedavi 

ı 

Öğrencilerin gelişmeleri~e yönelik dışsal terapinin yöntemleri 
ı . 

içerisinde, sanat eğitiminin tedavi edici yönünü bilmeden, öğretmenler 
ı 
ı 
ı 
ı 



i 
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öğrencilere birtakım zararlar ~ermişlerdir. Unutmamak gerekir ki, her 
ı 

engel engelin türü ve derecel,rine göre değişmekte ve çevreden daha 

çok veya daha az bir ayırımHı. birleştirilmektedir. Fiziksel ve sosyal 

engellerde olduğu kadar, duyJusal ve zihinsel engeller için de doğru 
. ı 

. ı . . . 

olan bir şeydir. Ama bireyin buna daha fazla uyum göstermesi onun ye-

teneği ve tutumuna göre değişJbilmektedir. Bu durum, genel olarak sa
ı 

dece engelliliye göre ayrı bir b1akış açısıyla oluşabilmektedir (Salderay, 

2001: 41). 

ı 
3.6.1. Çizim İle İlgili Çalışmalar 

Doğru şekilde yönljdirilebilen birey, çalışmalarında anlatını 
ve ifadeyi etkili bir şekilde kullanabilir. Tabi bu anlatım ve ifade, 

normal yaş düzeyindeki çocuklkdan farklı bir düzeyde olmuş olacaktır. 
ı 

Çocuğun istekleri doğrultusuıjı.da ona yönlendirmek, onun duygusal 

yapısını etkileyecek ve onu taımin edecektir. Bununla birlikte bireyin 

duygusal anlatımındaki özgü} lükler, göze . çarpabilecek bir şekilde 
ı 

geliştirilebilir. Zihinde anlatıljak istenenin anlamlandırılması, tecrübe 

edinilmesi, tekrar ve yaşantını' farklı yapıcı etkilerle zenginleştirilme

si gibi unsurlar bireyin duygutal ifadesini etkileyebilecek etkenlerdir. 

Birey bu doğrultudaki bir eğitimle kahkaba atan birinin dilini ve dişle

rini gösterebilir, kulakları iç k~smındaki açıyı belirtebilir ve burnu yan 

açıdan ifade edebilir. 1 

ı 
Dawn sendromlu bireyler, sanatsal yaratıcı çalışmaları normal 

ı 
bireylerden farklı olarak oluşturmaktadır. Duygusal gerginlik ve kımıl-

dayamamazlık gibi bir duru~dan bağımsız ifade gibi bir duruma 
! 

yönlenilmesi büyük bir gelişıJedir. Bunların doğrultusunda potansiyel 
! 

zihinsel yetenekierin gelişmes~ gözönünde tutularak yaratıcı etkinliğin 

genel önemi açıkça belirtilmelidir (Bilir, 1986: 18). 
ı 
ı 

Yaratıcı sanat deneyimler~nde bireylerin çalıştırılmasının öğretil-

mesi, hislerin anlatımının ya~arlı bir biçimde kazanılması, bilmeye, 
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kavramaya yada idrak etme~e ilişkin fonksiyonların uygulanması, 
küçük kas becerileri ve el-göt koordinasyonunun gelişmesi açısından 
kullanımı işlevsel yapmaktadırl 

ı 
Toplum düzenine aykırı oıarak düşünen veya genele uymayan kim-

seler için tanıya yönelik yardırlarda çizimierin kullanımı uygulanabil

mektedir. Çizimierin özellikler~; zihinsel engelli çocuklarda olduğu gibi, 

engel teşkil eden çeşitli bireyslfı bozukluklar için kullanılabilmektedir. 
Gösterilen özel ilgi, duygus~l yaşamın özellikle aydınlatılmasında 

ı 

olduğu gibi bireyin ailesini yal ptığı tasvirlerle aktarması yönünde de 

kullanılmaktadır. 
ı 

3.6.2. Resimierne !Çalışmaları 
11-12 yaş düzeyindeL çocukların başlıca ilgi alanlarından bi

ridir. Deneyimlerinin kaygısız te doğal olarak ifade etmeleri konusunda 
! 

olanak sağlar. Öğretmen farkıha varmış mısın? ve düşünüyor musun? 

gibi belirtme soruları doğrultulunda dolaylı olarak öğrenciyi yönlendi

rebilmelidir. Birçok öğrenci; 1 onları boyama konusunda teşvik eden 

öğretmenle yapılan görüşmelete veya güncel tecrübeler doğrultusunda 

gerçekleşen teşvikiere gereksi~im duyar. 
ı 
ı 

Çocuk resimlerine gösterııen ilgi, sonuçların kesin kaydedilmesi 
ı 

ve her açıdan analiz edilebilmlesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı 

sıra ortaya çıkan ürünler arahılığı ile çocuğun gelişim dinamiği de 

izlenebilmektedir. Özellikle ö~el eğitim okullarında resmin büyük rolü 

vardır. 1 · 

Zihin engelli çocukların hlreketlerindeki eşgüdümde önemli ölçüde 

bozuklukların ortaya çıkması, kasların, el bileğinin ve parmakların tam 
ı 

olarak gelişmemesi bu bireyleljin yazı tekniğini öğrenmelerini zorlaştır-

maktadır. Sanat çalışmaları sı~asında motor gelişirnde ortaya çıkan bu 

eksiklikleri giderilebilmektedit. Yapılacak çeşitli eksersizler, çocuğun 

ı 
ı 

ı 
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gözünü ve elini geliştirmekte ](el-göz koordinasyonunu geliştirmekte) 
ı 

parmakları daha kesin ve koorrineli hareketlere alıştırmakta, eline güç 

ve esneklik kazandırabilmekteJıir. Sonuçta bu tür oluşumlar, yazı geli-
l 

şimine de uygun koşulları sağlamaktadır. Başka bir deyişle resim 

çalışmaları, çocukları yazı çalfmasına hazırlama sistemi içerisinde ilk 

zinciri oluşturmaktadır (Salderay, 2001: 91)). 

3.6.3. Şekillendirnİe (Modelaj) 

Çocukların şekillenlirmeden hoşlandığı konusunda hiçbir 

kuşku yoktur. Yalnız, zaman z~man bu etkinlik çeşidinin farklı yöntem

lerinin de kullanılması gerekfektedir. Oyun hamuru (plasticine) bu 

kullanırnlara sahip bir malzeme olmasına karşın birtakım sınırlılıkları 

vardır. Koordinasyon çalışmallrı içerisinde uygulamanın en iyi şeklini 
oluşturaınaz ve çalışmada mo+! oluşturma konusunda birtakım zorluk

lar oluşturur. Çamur, tüm yaş 1~zeyindeki çocuklara yönelik kullanımda 

daha tatmin edici bir malzeme~ir. Bununla birlikte çalışma oluşturmak 

için de çamur oldukça kola~ bir malzemedir. Elle itme ve çekme 

etkinliğinde çamur sayesinde ~olayca ürün ve sonuç alınabilir. Ayrıca; 
ı 

modelde oluşabilecek hatalar '!kolayca kapatılabilir. Çocuklar genelde 

başparmaklarıyla hataları kol,yca örtebilir. Çocuklar genelde başpar

maklarını kullanarak kapkacakl yapmaktan veya halkalar oluşturmaktan 

hoşlanıdar (Salderay, 2001: 94). 

ı 
3.6.4. Baskı ve Şaıblon Yapımı 

ı 
Birçok çocuk, metal ~ir paranın üzerine yerleştirilen bir kağı-

dın, kurşun kalemle paranın b4lunduğu alan yüzeyinin karalanmasıyla 

baskı yapılabildiğini kendiliğ~nden keşfedebilmiştir. Buna benzer bir 

çalışma olarak; yaprağın uç kıJımlarının bir banda tutturulması ve kuru 
ı 

boyanın kullanılmasıyla da şfblon baskı yapılabilir. Tüy gibi genel 

ı 
ı 
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nesneler, patates ve ağaç basiılarıyla birlikte şablon baskı içerisinde 

kullanılabilirler. Bununla birl~e uygulanabilecek bir diğer teknik; kare 

şeklinde yumuşak bir ahşap ve
1
ya kartonun üzerine yapılacak ip düzen

lemesidir. B u etkinlikte ahşap 1 veya karton malzeme üzerinde gezdiri

len ipler ilginç bir şekil ol+turduğu zaman yapıştırıcıyla zemine 

sabitlenebilir. Oluşturulan şekJiil zemine sabitlendikten sonra boyanıp 

baskısı yapılabilir. 
ı 
ı 

ı 
Şablon veya baskı çalışmriarı, şablon yapımı, şablon baskı, baskı 

ı 

yapımı. .. vb., teknikleri içerm~si açısından ilginç yöntemler içerisinde 

kullanılabilir. Çocuğa daha fafla özgürlüğün verilmesi yalnızca ilginç 

bir etkinin oluşmasını sağla~az; aynı zamanda eğitimle ilgili daha 

geniş değerlerin oluşmasına d~ neden olur (Salderay, 2001:93). 

ı 
ı • 

3.7. Zihin Engelli Bireiter Için Plastik Sanatlar Eğitimi 

"Hayat, birçok düşkırıklığı ve başarısızlığı içerdiği anlarda öğret

menierin potansiyel başarıyı 1 yönlendirebilecek her türlü tecrübeyi 
! 

kullanarak birikimlerini harek~te geçirmeleri gerekmektedir" (Harcum, 
i 

1972). i 

Plastik sanatlar bazı durutlarda öğrencilere başarı deneyimi sağ. 
layan fırsatlar sunabilir. Plasyk sanatlar, belirli bir konuda başanya 

ulaşınada öğrencilerin başarılı' olmasını bekleme ya da işi kolaylaştır

mak için her zaman gerek du~ulan bir aracı değildir. Bazı durumlarda 

öğrenciler üstesinden geldikleti bir şey için ödüllendirilebilir ve böy-
1 

ı 

lelikle başarı elde etmeleri ~ağlanabilir. Frith ve Mitchell (1983): 
ı 

Plastik sanatlar eğitiminin kullanılmasına neden olarak görülen sebep-
i 

leri şöyle özetlemektedir: 

Plastik sanatlar: 
ı 

- Potansiyeli yüksek olap bir meslektir. 

- Boş vakit etkinliğidir. 1

1 



- Akademik becerilerio Öğrenilmesi için bir destekçidir. 
ı 

- Çevreyle ilişki içerisin~e oluşturulan bir olgudur. 
ı 

- Bağımsız yaşam için k~tkıda bulunan bir aracıdır. 
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- Tehlikenin tanımı ve ~üvenlik için renk ayrımında etken olan 

zorunlu bir yardımcıdırl 
ı 
ı 

3.7.1. Ele Yönelik! Beceriler 
ı 

Fiziksel ve duygusri (algısal) yönden engelli bireylerin, 

tekrar etme oranı normal çocuflara göre biraz daha yüksektir. Yine bu 
ı 

bireyler, biraz daha zayıf fiziksel gelişim ve motor becerisine sahip
ı 

tirler. Bununla birlikte bu bireylerin, fiziksel ve motor gelişimleri daha 
i 

yakın kroniksel yaş normlarını göre ele alınmaktadır. Bu aynı zamanda 

zihinsel yaş normlarına gör, de ele alınabilmektedir. Bu nedenle 

zihinsel engelli bireyler fizik(sel ve motor beceriler içerisinde aynı 

zihinsel yaşın normal çocukl,ına göre daha üstün nitelikli bir eğitime 
tabi tutulmalıdır (Salderay, 20(])1: 30). 

3. 8. İlköğretim Okuluı Ortadüzeyde Öğrenme 
ı 

Yetersizliği (Eğitilebilir) Olan Zihinsel 
ı . 

Engelli Çocukları! İçin Hazırlanan Resim İş 

Eğitimi Programı 
ı 

Resim-iş dersi öğretim nrogramı konuları sekiz yılda işlenecek 

ı 
ı 

şekilde düzenlenmiştir. 
ı 

Resim, etkinliği bireyin farmaşık dünyasını açıklama biçimi ve 

zihinsel gelişiminin bir göstergesi sayılabilir. Çocukların çizdiği resim-
ı 
ı 

ler, göründüklerinden daha fazla şeyler ifade eder. Resimler çocukların 

gelişimlerinin, becerilerinin Je yetişkinlerle olan sorunlarının birer 

göstergesidir. 

Serbest resim etkinlikleimiie; kağıdın kullanılışı, kullanılan renkler 

ve kompozisyon, öğretmene rocuğun duygularından haberdar olma 

ı 

ı 
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olanağı verir. Yine resim, öğretmene çocukla iletişim kurmada karşı

laştığı sorunları çözmede yar~~~cı olur. 

Her çocuk ilk resim eyleJne karalama ile başlar. Bu, bazı çocukta 
ı 

uzun sürerken bazısında kısa sprede anlamlı ve biçimli çizgilere dönü-

şür. Çocuk başlangıçta kağıdı Juııanırken ne mesafeyi, ne de oturtacağı 
ı 

resmin temelini düşünür. Eli aıhaçsız bir şekilde kağıt üzerinde çizgiler 
ı 

bırakır. Temelde, kürdan, kibrit çöpü, tebeşir, kurşun kalem gibi mater-

yaller, ilk çizgi oluştunna olantğı verir. 

ı 
Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar için resim-iş çalışma-

ları duygusal açıdan rahatlatıcJ. hoş vakit geçirmelerini sağlayan deği
şik el becerileri ~azandıran uğ~aşlardır. Çocuklar duygu ve düşüncele
rini ve olaylara karşı tepkileriii resimle ifade etmeyi, konuşarak ifade 

etmekten da.ha kolay gerçekleftirebilirler. Aynı şekilde, çocuklar yo

ğurma maddeleriyle, artık mr-lzemelerle çalışarak duygusal doyum 
ı 

sağlayabilirler. 1 

Resim-iş çalışmaları; el, Jilek ve parmak kaslarının kuvvetlenme

sine, daha koordineli hareket etmesine ve el göz koordinasyonunun 

geliştirilmesine yardımcı olmalıdır. Bu ders ile ilgili etkinliklerde, kaba 
ı . 

hareketler (kağıt koparına vb.) den daha ince hareketler (kağıdı 

çizgiden kesme vb.)e doğru biriyol izlenmelidir (M.E.B.: 253-254). 

3.8.1. Genel Ama~lar 
1. Resim çalışmalarında +me! iş alışkanlıklan kazanır. 
2. Çeşitli araç gereçleri ~ygun ve ekonomik kullanma alışkanlığı 

kazanır. ı 

3. Yeni ürünler ortaya çmararak etkin olma alışkanlığı kazanır. 

4. Renk çalışmaları ile dolğadaki renklerin farkına varır. 
5. Çevre ile ilgili gözldmlerini, izlenimlerini, duygularını ve 

ı 

düşüncelerini resim-iş çalışmalarıyla anlatır. 
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.. . . ı k" . ı k d" .. . .. 6. Uretıcı o ma zev ını dNyar ve en me guven duygusu gelıştırır. 

7. Küçük kasları ile el, g~z koordinasyonunu geliştirir. 
ı 

8. Çevrenin doğal güzel,iklerinden yararlanarak biçim, renk ve 

işle ilgili zevklerini gıliştirir. 

9. Resim-iş dersini, boş ~amanlarını yararlı ve zevkli bir şekilde 

geçirmesini sağlayacak\ biçimde kullanır. 
ı o. İşbirliği içinde çalışmJ1yı alışkanlık haline getirir (M.E.B.:256). 

ı 
.. ı 

3.8.2. Ozel Amaçlfır 

ı 
1. Resim-iş dersinde kullknılan araç gereçleri tanır. 

2. Araç gereçlerin ırunfına özen gösterir. 

3. Resim-iş çalışmalarına\ hazırlık yapar. 

4. Resim-iş çalışmalarında temiz ve düzenli olmaya özen gös-
. ı 

~rrr. ı 

5. Yoğurma maddelerini tkuır. 
6. Yoğurma maddeleri ile çalışma yapar. 

7. Kağıt yırtar. 

8. Kağıt yırtma çalışmalah yapar. 

9. Kağıt yapıştırır. 

ı O. Kağıt yapıştırma çalışıpaları yapar. 
ı 

ı 1. Kağıt katlar. ı 

ı2. Kağıt katlama çalışma1arı yapar. 

ı 3. Makas kullanır. \ 

ı4. Makasla kağıt kesme çalışmaları yapar. 
! 

ı 5. Kağıtla çalışmalar yapF. 
ı 

ı6. Çizgisel çalışmalar yalı ar. 

ı 7. Cetvelle çizgi çizer. 

ı 8. Şablonla çizer. . 

ı 9. Renkleri sınıflandırır. 1 

ı 
20. Renkleri ayırt eder. 1. 



ı 
ı 
ı 
ll 

21. Pastel boya ile boyamj yapar. 

22. Kuru boya ile boyama yapar. 
ı 

23. Sulu boya ile boyama tapar. 

24. Guaş boya ile boyama ı yapar. 
ı 

25. Parmak b~ya hazırlar. !ı 

26. Parmak boya ile boyaja yapar. 

27. Boya malzemeleriyle rtnkli çalışmalar yapar. 

28. Sulu boya lavi çalışmaFı yapar. 
ı 

29. Pastel boya kazıma çalışması yapar. 
ı 

30. Sulu boya batik çalışllası yapar. 

31. Sünger baskısı yapar. 

32. Yaprak baskısı yapar. ' 

33. İp baskısı yapar. 
! 

34. Patates baskısı yapar. ı 

35. Su kağıdı çalışmasıyapar. 
ı 

36. Kola kağıdı çalışması yapar. 

37. Hayal gücünüzü zengiJleştirici resim çalışmaları yapar. 
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ı 38. Duygu, düşünce ve yışantılarını ifade edici resim çalışmaları 

yapar. 

39. Kolaj çalışması yapar. 

40. Boyama vitray yapar. 1 

41. Kağıt vitray yapar. ı 
ı 

42. Artık malzemeyi bilir. ı 
43. Artık malzemeleri kullı:mma yollarını kavrar. 

44. Artık malzemelerle çalfşma yapar. 

45. Sınıf ve okul sergileriy~e yarışmalara ilgi duyar. 
ı 

46. Çevresindeki atölyelerf, sanat galerilerini, sergi salonlarını ve 

müzeleri tanır. ı 
ı 

47. Sanat eserlerine ilgi drar (M.E.B.: 257). 

ı 
ı 

ı 
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4. BULGULAR VE YORUM 

4.1. Bulgular 
ı 

Araştırmanın bu bölümünd~, anket formu uygulayan öğretmen-
lerden elde edilen bilgiler sonueli nda oluşan araştırmanın bulgulan yer 

almaktadır. 

Anket formuna kayıt edilen bilgiler doğrultusunda formda bulunan 

herbir soru içerik ayrımıarına göJe incelenmiştir. Araştırmanın bulgula
i 

rının oluşturulmasında kullanılan soru ve alt sorular ile verilen yanıt-
ı 

ların oranını ve yüzdelik hesaplımasını da tablolarda ayrı olarak ifade 

edilmiştir. Buna göre araştırmanın bulgularının oluşturulmasında kulla

nılan sorular ve ayırım sınıflama~arı şöyle gösterilebilir. 

+blo: 1 
Okullarda zihinsel engelli çrcuklara eğitim veren özel eğitim 

öğretmenlerinin resim-iş ldersi eğitim durumları ile ilgili 

öğretfen görüşleri 

Anket 

Soru No. 

Anket 

Soruları 

1. Zihinsel engelliler alanında 

eğitim aldınız mı? 

2. Resim-iş dersi konusunda 

eğitim aldınız mı? 

5. Resinı-iş öğretmenleri ve özel eğitim 

öğretmenleri koşulları geliştirme, 

yeni program hazırlama, farklı seviyelere 

uygun teknikler geliştirme konusunda 

fikir alışverişinde bulunuyor mu? 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

ı 

ı 
Kişi 

Yüzde 

ı 
ı 

Evet 

24 

%100 

12 

%50 

12 

%50 

Hayır 

12 

%50 

12 

%50 

N 

24 

% 100 

24 

%100 

24 

% 100 

B u tablodaki yanıtlardan qa görülebileceği gibi zihinsel engeil i 
ı 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışması yapmakta olan özel eğitim öğretmen-
I 

lerinin tümünün resim-iş eğitimi konusunda hizmet öncesi bir eğitime 

ı . 
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sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Buna rağmen, özel eğitim öğretmen

lerinin okullardaki resim-iş öğretmenleri ile yeterince fikir alış

verişinde bulunmadıkları da ortay{ çıkmaktadır. 
A d 24 .. ~ ı d 12' . . . . k d raştınnamız a ogretm~n en sının resım-ış onusun a 

lisans eğitimi sırasında ders ba+nda eğitim aldıkları belirlenmiştir. 
Aynı şekilde, resim-iş öğretmenleri ile ilişki kurarak dersleri daha 

verimli bir biçimde işieyebilme glyreti içerisinde olan öğretmen sayısı 
ı 

da 12 olarak ortaya çıkmıştir. Burlun üzerine bir resim-iş öğretmeni ilc 

fikir alış-verişinde bulunan 12 kiş~nin daha önce bu konuda ders almı~ 
olup olmadıkları da incelenmiştir.\ Bu in~eleme sonucunda bir resim-i~ 
öğretmeni ile alış-veriş yaptığıdı belirten 12 öğretmenden 9 'unun 

ı 

lisans eğitimleri sırasında resim-iŞ konusunda eğitim aldıkları diğerle-

rinin ise (3 öğretmen) almadıkları 1 belirlenmiştir. 

TJblo: 2 
ı, 

Okullarda zihinsel engelli çocuklara verilen resim-iş eğitimindeki 

potansiyel gücün etken biri, şekilde kullanılmasına ilişkin 
öğretmen görüşleri il~ ilgili öğretmen görüşleri 

ı 

Anket Anket 

Soru No. Soruları Evet Hayır 

6. Çocukların engeliilik durumlarına 
1 

uygun resim iş dersi programı Kişi 20 4 

uygulanıyor mu? Yüzde %83.3 %16.7 

7. Okulunuzda yapılan resim-iş dersi 

etkinlikleri çocukların beceri düzeylerine Kişi 18 6 

göre ayrım yapılarak uygulanıyor mu? Yüzde %75 %25 
i 
' 

N 

24 

%100 

24 

%100 

Bu tablodaki yanıtlardan da görülebileceği gibi, zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışması ~apmakta olan özel eğitim öğretmen

lerinden araştınnamıza katılan 20'binin çocukların engeliilik durumuna 

uygun resiın-iş dersi programını v+imli olarak uyguluyor olduğu ortaya 

1 
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çıkmıştır. Resim-iş dersi etkinli~lerinin çocukların beceri düzeylerine 

göre ayrım yapılarak etkin bir şe:kilde uyguladığı ortaya çıkmıştır. 

V ·ı ı d ~ ı l .. ı ~. . .. ~ ı . . en en yanıt ar ogru tusunua oze egıtım ogretmen erının resım-

ış ders programını çocukların eJgellilik durumlarına uygun ve yeterli 

düzeyde uyguladıkları, resim-iş ~ersi etkinliklerinde çocukların beceri 

düzeylerine göre ayrım yapılarak uygulandığı belirlenmiştir. 

~ablo: 3 

Okullardaki resim-iş dersi ile ilgili çalışmaların sistemli ve çocuğun 

çok yönlü gelişmesine katkı sağlayacak uygulamalar ile ilgili 

öğretjen görüşleri 

Anket 

Soru No. 

Anket 

Soruları 

X. Resim-iş dersi programının fiziksel 

gclişiınde tedavi edici yönünü uygula

clığınız eğitimele uyguluyor musunuz? 

9. Çocuğun cl becerisinin gelişiminde 

etkili olarak resiın-iş dcrsinden 

faydalanıyor musunuz? 

ı O. Yapılan resiın-iş etkinliklerinin 

sonucunda çocuğun ne tür bir beceri 

kazanabileceğinin ölçümünü önceden 

yapabiliyor musunuz? 

ı ı. Çocuğun güven duygusunun gelişiminde 

resiın-iş dcrsinden faydalanıyor musunuz? 

ı 2. Resim-iş elersini çocuğun cesaretini 

geliştirmeele kullanıyor musunuz? 

13. Çocuğun gelişiminde motivasyonunu 

arttırmak için resiın-iş dersini 

kullanıyor musunuz? 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Evet 

20 

%83.3 

24 

%100 

12 

%50 

20 

%83.3 

20 

%83.3 

24 

%100 

Hayır 

4 

%16.7 

12 

%50 

4 

%16.7 

4 

%16.7 

N 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 
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ı 
Bu tablodaki yanıtlardan da görülebileceği gibi, zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışması yapmakta olan özel eğitim öğretmen-

l~~·ini~l. ı:esim-iş ~~rsi programınını fiziksel. gelişirnde tedavi edici yönü

nu, egıtımde etkılı olarak uyguladrkları, yıne araştırmamıza katılan özel 

eğitim öğretmenlerinin tümünün çocuğun el becerisinin gelişiminde 

etkili olarak resim-iş dersinden faydalandıkları anlaşılmaktadır. Buna 

rağmen, özel eğitim öğretmenleriLn resim-iş etkinliklerinin sonucunda 

çocuğun ne tür bir beceri kazanabJleceğinin ölçümünü önceden yeterince 

yapmadıkları ortaya çıkmıştır. Ö~retmenin çocuğun güven duygusunun 

gelişiminde resim-iş dersinden e~kili olarak faydalandığı, aynı şekilde 

20 öğretmenin çocuğun cesaretiJi geliştİnnede resim-iş dersini etkili 

olarak kullandığı anlaşılmaktadıL Araştırmamıza katılan tüm öğret
menierin çocuğun gelişiminde Jotivasyonunu arttırmak için resim-i~ 
dersini yeterli ve etkin olarak kultandığı belirlenmiştir. 

Araştırmamızda öğretmenle, in tümünün çocuğun el becerisinin 

gelişiminde etkili olarak resim-iş dersinden faydalandıkları, bununla 

birlikte yine öğretmenierin tümünün çocuğun gelişiminde motivasyo

nunu arttırmak için resim-iş delsini etkili ve verimli olarak kullan

dıkları belirlenmiştir. 

Okullarda zihinsel engelli çocuklara eğitim veren özel eğitim 

öğretmenlerinin resim-iş eğitimi durumları, okullarda zihinsel engelli 

çocuklara verilen resim-iş eğitimindeki potansiyel gücün etken bir 

şekilde kullanılmasına ilişkin gö+şleri ve okullardaki resim-iş dersi ile 

ilgili çalışmaların sistemli ve çıcuğun çok yönlü gelişmesine katkı 

sağlayacak uygulamalar ile ilgili görüşleri belirlenmiştir (Tablo: 1. 
ll 

Tablo: 2, Tablo: 3). 

Tablo 4 'de ise çocuğun el becerisinin gelişiminde resını-ış ders 

programının uygulanması ile ilgir öğretmen görüşlerine göre araştırma-
l 

nın bulgularının oluşturulmasında kullanılan sorular ve ayırım sınıfla-

maları gösterilmektedir. 



T1blo: 4-1 

Çocuğun el becerisinin gelişiminde resim-iş ders programının 

uygulanması ile il~ili öğretmen görüşleri 
ı 

"Y oğu rma maddeleri" 

ile ilgili 

Anket 

Soru No. 

Anket 

Soruları 

18. "Yoğurma maddeleri" konusunun 

çocuğun cl becerisinin gelişmesine katkı 

sağlaması için uyguluyor musunuz? 

19. ''Yoğurma maddeleri ile ilgili çalışmalar" 

konusunda el ile "sıkma" ve "bastırma" 

yapmasının çocuğun cl becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

20. "Yoğurma maddeleri ile çalışmalar" 

konusunda "parmakları arasında yuvar

lama", "Parmakla çukurlaştırma" 

yapmasının çocuğun el becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

21. "Y oğurma maddeleri ile çalışmalar" 

konusunda "eli ile şckillendirmc", 

''bastırarak", "kazıyarak" şekil 

veımcnin çocuğun el becerisinin 

gelişimine katkısı nedir? 

22. ''Yoğurma maddeleri" konusunda 

ne kadar amaca yönelik 

uygulanabilmektedir? 

Kişi 

Yü de 
! 

ı 
Kişi 

Y .. l d uz e 

ı 
i 

Çok Orta Az 

10 

%41.7 

20 

%83.4 

20 

%83.3 

2 

%8.3 

2 

%8.3 

4 

%16.7 

20 4 

%83.3 %16.7 

2 18 

%8.3 %75 

lO 

%41.3 

2 

%8.3 

4 

%16.7 

Hiç 

2 

%8.3 

34 

N 

24 

%100 

24 

%100 

24 

cyo 100 

24 

%ı()() 

Tablodaki yanıtlardan da atilaşılabileceği gibi zihinsel engelli ço-

cuklar ile ilgili eğitim çalışması tapmakta olan özel eğitim öğretmenleri 
"Yoğurma maddeleri" konusu ile ilgili el ile "sıkma" ve "bastırma". 

ı 
"parmakları arasında yuvarlama", "parmakla çukurl aştırma", "cl ilc 
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şekillendinne", "bastırarak", "karzıyarak" şekil verme çalışmalarının 

çocuğun el becerisinin gelişimine! katkısının çok olduğunu belirtmele

rine rağmen çocuğun el becerisilı in gelişmesine katkı sağlaması için 

yeterince uygulamadıkları görülm ktedir. Bununla birlikte yanıtlar dağ-
I 

rultusunda "Yoğurma maddeleri"! konusunun yeterli dürzeyde amaca 

yönelik uygulanmadığı belirlenr~.iJtir. 

TJio: 4-2 

Çocuğun el becerisinin gelişiıinde resim-iş ders programının 
uygulanması ile il~ili öğretmen görüşleri 

"Kağıt çalışmaları" 

ile ilgili 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

23. "Kağıt çalışmaları'' konusunu çocuğun 

cl becerisinin gelişimine katkı sağla-

ması için uyguluyor musunuz? 

24. Kağıdı "Yırtma ve yapıştırına" 

çalı~ınalarının çocuğun cl becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

25. ··Kağıt katlaına" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişi-

mine katkısı ne kadardır? 

26. "Makas kullanma" çalışınasının 

çocuğun cl becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

27. "Makasla kağıt kesme" çalış-

masının çocuğun el becerisinin 

geli~inıinc katkısı ne kadardır? 

2X. "Kağıt çalışmaları" konusu 

ne kadar amaca yönelik 

uygu 1 anabil m ektedir? 

Çok Orta Az Hiç 

18 6 

%75 %25 

ı 
Kişi 18 6 

Yüzde %75 %25 
ı 

ı 
Kişi 18 6 

Yüzde %75 %25 
'ı 

ı 
K" i ışı 

ı 
20 4 

Yüzde %83.3 %16.7 

ı 
ı 

Kişi 
ı 

20 4 

Yüzqc %83.3 %16.7 
ı 

ı 

ı 

ı 
Kişi 

ı 
6 18 

Yüzde %25 %75 
ı 

N 

24 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

% ](){) 

24 

C;!o 1 00 
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Tablodaki yanıtlardan da an~aşılabileceği gibi zihinsel engelli ço

cuklar ile ilgili eğitim çalışması ~apmakta olan özel eğitim öğretmenle
rinin "Kağıt çalışmaları" konusJnu çocuğun el becerisinin gelişimine 
katkı sağlaması için etkin biçimdi uyguladığı görülmektedir. "Kağıt ça

lışmaları" konusunda yer alan khğıdı "yırtma ve yapıştırma", "makas 

kullanma", "makasla kağıt kesm~" ile ilgili uygulamaların çocuğun el 
i 

becerisinin gelişimine katkı sağladığı belirlenmiştir. "Kağıt katlama" 

çalışmasının çocuğun el becerisiJin gelişmesine katkısının çok olduğu
nu belirten 20 öğretmenin yanı Jıra araştırmamıza katılan öğretmenie
rin 4'ünün bu çalışmanın katkısıhın az olduğunu belirttiği görülmekte

dir. Bununla birlikte "Kağıt ç~ıışmaları" konusunun yeterli düzeyde 

amaca yönelık olarak uygulandıgi belırlenmıştır. 

Tablo: 4-3 

Çocuğun el becerisinin gelişiminde resim-iş ders programının 

uygulanması ile ifgili öğretmen görüşleri 

"Çizgisel çalışmalar" 

ile i lg il i 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

29. "'Çizgisel çalışmalar" konusunu çocuğun 

cl becerisinin gelişimine katkı sağla

ması için kullanıyor musunuz? 

30. "Cctvelk çizgi" çalışmasının 

çocuğun el becerisinin gelişi

mine katkısı ne kadardır? 

31. ""Şablonla çizgi" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

32. ··çizgiscl çalışmalar" konusu 

ne kadar amaca yönelik 

uygulanabi !m ektedir? 

ı 
Kişi 

Yü~de 

K"şi 

Yülzde 

ı 
ı 

Klişi 

Y~zde 

Çok 

12 

%50 

6 

%25 

6 

%25 

Orta Az 

12 

%50 

18 

%75 

18 

%75 

20 4 

%83.7 %16.7 

Hiç N 

24 

%ı()() 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%ı()() 
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Tablodaki yanıtlardan da aıılaşılabileceği gibi zihinsel engelli ço

cuklar ile ilgili eğitim çalışması tapınakta olan özel eğitim öğretmenle
rinin "çizgisel çalışmalar" konus~nu çocuğun el becerisinin gelişmesi
ne katkı sağlaması için yeterli ~düzeyde kullandıkları görülmektedir. 

"Çizgisel çalışmalar" konusundi yer alan "Cetvelle çizgi" çalışması 

ve "Şablonla çizgi" çalışmasının çocuğun el becerisinin gelişimine 
ı 

katkı sağladığı bununla birlikte lÇizgisel çalışmalar" konusunun yeteri 

kadar amaca yönelik uygulanm:c::::Jenmiştir 

Çocuğun el becerisinin geli~iminde resim-iş ders programının 
uygulanması ile irgili öğretmen görüşleri 

"Renkli çalışmalar" 

ile ilgili 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

33. "Renkli çalışmalar konusunu çocuğun 

cl becerisinin gelişmesine katkı sağla

ınası için uyguluyor musunuz? 

34. ''Pastel boya" çalışmasının 

çocuğun el becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

35. "Kuru boya" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişi

mine katkısı ne kadardır? 

36. "Sulu boya" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

37. "Parmak boya" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişirn,inc 

katkısı ne kadardır? 

J,; 
YJzde 

ı 

Kişi 

y··zde 

Kı işi 
;Jzde 

ı 

ı 
K! işi 

ı 
Yüzde 

ı 

Çok 

12 

%50 

12 

%50 

18 

%75 

12 

%50 

18 

%75 

Orta Az 

12 

%50 

12 

%50 

6 

%25 

12 

%50 

6 

9'o25 

Hiç N 

24 

%100 

24 

%ı()() 

24 

%100 

24 

%ı()() 

24 

%100 



38. "Pastel boya kazıma" çalışmasının 

çocuğun el becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

39. ''Renkli çalışmalar" konusu ne kadar 

amaca yönelik uygulanabilmektedir? 

40. "Renkli çalışmalar" konusunda 

hazırlanmış kompozisyonlar kulla

nılmasının çocuğun el becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

41. "Renkli çalışmalar" konusunda 

kompozisyonlar çocuğun çizmesinin 

cl becerisinin gelişimine katkısı 

ne kadardır? 

Kişi 

y··ld UZ e 
ı 

K.l. 

T 
Yüzde 

ı 

Ki~i 

Y .. ld uz e 
ı 

12 

%50 

12 

%50 

Kişi 4 

Yü· de %16.7 

12 

%50 

24 

%100 

12 

%50 

18 

%75 

2 

%18.3 

38 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%ı()() 

24 

%100 

Bu tablodaki yanıtlardan J görülebileceği gibi zihinsel engelli 
ı 

çocuklar ile eğitim çalışması yapıhakta olan özel eğitim öğretmenlerinin 

"Renkli çalışmalar" konusunu +cuğun el becerisini katkı sağlamak 
amacı ile etkili ve verimli şekilde uyguladıkları belirlenmiştir. Bununla 

birlikte "Renkli çalışmalar" kon*sunda yer alan "Pastel boya", "Kuru 

boya", "Sulu boya", "Parmak boya", "Pastel boya kazıma" uygulama-

larının çocuğun el becerisine katkısının fazla olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Sayılan uygulama konjlarından "Parmak boya", "Kuru boya'' 

uygulamalarının çocuğun el b+erisinin gelişmesine katkısının çok 

olduğu yanıtını veren 18 öğretjen görüşleri doğrultusunda bu uygu

lamanın çocuğun el becerisine katkı sağlama oranının yüksek olduğunu 

ortaya çıkarmıştır, özel eğitim ö~retmenlerinin tümünün "Renkli çalış-
I 

malar" konusunda hazırlanmış kımpozisyonlar kullanılmasının çocuğun 

el becerisinin gelişimine katkı sağladığı görüşünde oldukları görülmüş 

buna rağmen yine tüm öğretme~ler tarafından "Renkli çalışmalar"ın 
yeterli ve verimli olarak amaca yönelik uygulanmadığı belirlenmiştir. 



ı 
Tjblo: 4-5 

Çocuğun el becerisinin gelişiminde resim-iş ders prograrnının 
ı 

uygulanması ile illgili öğretmen görüşleri 

"Baskı teknikleri" 

Anket 

Soru No. 

ile ilgili 

Anket 

Soruları 

42. "Sünger baskı" konusunu çocuğun 

cl becerisinin gcli~iminc katkı sağla-

ması için uyguluyor musunuz? 

43. "'Yaprak baskı" çalı~masının 

çocuğun cl becerisinin gelişi-

mine katkısı ne kadardır? 

44. "ip baskı" çalı~masının çocuğun 

el becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

45. ·'Patates baskı" çalışmasının 

çocuğun cl becerisinin geli~i-

mine katkısı ne kadardır? 

46 . .. Baskı teknikleri" konusu ne kadar 

amaca yönelik uygulanabilmektedir? 

47. '"Baskı teknikleri konusunu 

J T 
Yüzde 

ı 

J T 
Yüzde 

ı 

ı 

ı 
ı 

K ibi 
ı 

Yütde 

Kt 
y··ıd uz e 

ı 
K.l. 

ı~ı 

Yütdc 
ı 

Orta 

18 

%75 

Az 

6 

%25 

3 18 3 

%12.5 %75 %12.5 

4 18 2 

%16.7 %75 %8.3 

18 4 2 

%75 %16.7 %8.3 

4 18 2 

%16.7 %75 %8.3 

Hiç 

39 

N 

24 

%ı()() 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

çocuğun cl becerilerinin geliş-

mcsine katkı sağlaması için Kibi 18 6 24 

uyguluyor musunuz? Yü1de %75 %25 %100 

Bu tablodaki yanıtlardan dj anlaşılabileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışınisı yapmakta olan özel eğitim öğret
menlerinin "Baskı teknikleri" ~onusunda yer alan "Patates baskı,. 
çalışmasının çocuğun el becerisi~in gelişmesine katkısının çok olduğu 

görüşünde oldukları ortaya çıkmJştır, bununla birlikte "Yaprak baskı''. 
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"Sünger baskı", "İp baskı" çalışjalarının aynı düzeyde katkıyı sağla

madığı görülmüştür. "Baskı teknikleri" konusunun çocuğun el becerile

rının gelişmesine katkı sağlaması için etkili ve verimli olarak uygulan

dığı, bununla birlikte tam ve ve imli olarak amaca yönelik uygulan-

madığı belirlenmiştir. 

Talbto: 4-6 

Çocuğun el becerisinin gelişlminde resim-iş ders programının 
uygulanması ile ilgili öğretmen görüşleri 

ı 

Anket 

"Serbest çalışmalar" 

ile ilgili 

Anket 

Soru No. Soruları 

48. Serbest çalı~malar konusunu 

çocuğun cl becerisinin gelişmc

sine katkı sağlaması için 

uyguluyor musunuz? 

49. "Su kağıdı çaıışmaları"nın 

çocuğun cl becerilerinin geliş

mcsine katkısı ne kadardır? 

50. "Kola kağıdı çalışması"nın 

çocuğun cl becerilerinin geliş

mcsine katkısı ne kadardır? 

51. ··serbest çalışmalar" konusu ne kadar 

amaca yönelik uygulanabilmektedir? 

K .ı. 
ışı 

ı 

Yüzde 
ı 

ı 

K+ 
Yüzde 

ı 

ı 

Çok Orta Az Hiç 

10 ıo 2 2 

%41.7 %41.7 %8.3 %8.3 

8 8 8 

%33.3 %33.3 %33.3 

2 4 18 

%8.3 %ı6.7 %75 

2 2 10 10 

%8.3 %8.3 %41.7 %41.7 

N 

24 

%ı()()() 

24 

%100 

24 

%ı()() 

24 

ljo ı 00 ·· 

Bu tablodaki yanıtlardan dt görülebileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışınasi yapmakta olan özel eğitim öğretmen

lerinin "Serbest çalışmalar" konJsunu çocuğun el becerisinin gelişme-
ı 

sine katkı sağlamak amacı ile yet~rli olarak uygulamalarına rağmen, bu 

konunun tam ve verimli olarak araca uygun bir biçimde uygulanmadığı 
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belirlenmiştir. "Serbest çalışmaıdr" konusunda yer alan "Su kağıdı", 
"kola kağıdı" çalışmalarınında çoıuğun el becerisinin gelişimine katkı-

' 

sının yetersiz olduğu görülmüştü,. Araştırmamıza katılan öğretmenler-

den ı 8 'inin "Kola kağıdı" çalışmasının çocuğun el becerisinin gelişıne

sme _hiç katkı sağlaınad~ğı görüşü,de_ olmaları, konunun uygulanması ile 

ılgılı problemlerın oldugunu göstermıştır. 

Her ne kadar böyle bir soL sorulmamışsa da açık uçlu (66.) 
! 

soruya verilen yanıtlar arasında u~gulamada zorluk çekilen konular da 
ı 

sıralanmıştır. 21 öğretmen "Ko la kağıdı" çalışmasının, ı 6 öğretmen de 

'"Su kağıdı" çalışmasının uygulaArnasında güçlüklerle karşılaştıklarını 
ifade etmişlerdir (Tablo: 6). 

Tatlo: 4-7 

Çocuğun cl becerisinin gelişi~ıinde resim-iş ders programının 

uygulanması ilc il~ili öğretmen görüşleri 

"İki boyutlu çalışmalar" 

ile ilgili 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

52. "İki boyutlu çalışmalar" konusunu 

çocuğun cl becerisinin gelişimine katkı 

sağlamak için uyguluyor musunuz? 

53. "Resim çalışmaları"nın çocuğun 

cl becerilerinin gelişmesine 

katkısı ne kadardır? 

54. "Kolaj çalışması"nın çocuğun 

cl becerisinin gelişmesine 

katkısı ne kadardır? 

55. ''İki boyutlu çalışmalar" 

konusu ne kadar amaca yönelik 

uygulanabilmektedir? 

ı 

Ki şii 

Yüzle 

Ki~i 
Yüzde 

ı 

ll 

KiŞi 

Yüzfe 

K
. ı. 
ışı 

Y" h uzl e 

Çok 

20 

%83.4 

20 

%83.4 

18 

%75 

18 

%75 

Orta Az 

2 

%8.3 

2 

%8.3 

6 

%25 

4 

%16.7 

2 

%8.3 

2 

%8.3 

Hiç 

2 

%8.3 

N 

24 

%100 

24 

%Jlm 

24 

%100 

24 

%100 
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Bu tablodaki yanıtlardan da anlaşılabileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışması yapmakta olan özel eğitim öğretmen

lerinin "iki boyutlu çalışmalar" Jonusunu çocuğun el becerisinin geli

şimine yeterli katkıyı sağladığı körüşünde oldukları, etkili ve verimli 

olarak uyguladıkları sonucu ortta çıkmıştır. "Kolaj çalışı_nası"nın el 

becerisinin gelişimine katkısının _!çok olduğu görülmüştür. üzel eğitim 

öğretmenlerinin "iki boyutlu" çalışmalar konusunu yeterli ve verimli 
ı 

olarak uyguladıkları belirlenmiştir. 

Araştırmaımza katılan 2 öğ1etmenin "iki boyutlu" çalışınalar ko

nusunu az uyguladıkları, "resim çalışmaları"nın çocuğun el becerisinin 
ı 

gelişmesine katkısının az olduğu görüşünde oldukları "iki boyutlu 

çalışmalar" konusunu amaca yöndlik uygulamadıkları belirlenmiştir. 

Tllo: 4-8 
ı 

Çocuğun cl becerisinin gelişiminde resim-iş ders programının 

uygulanması ile il~ili öğretmen görüşleri 

"Vitray çalışmaları" 

ile ilgili 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

56. "Yitray çalışınaları"nı çocuğun 

cl becerisinin gelişmesine katkı 

sağlaması için kullanıyor musunuz? 

57. '"Boyama vitray" çatışmasının 

çocuğun cl becerisinin gelişme-

sine katkısı ne kadardır? 

SK. "'Kağıt vitray" konusunun 

çocuğun cl becerisinin gelişi-

mine katkısı ne kadardır? 

59. "Yitray çalışmaları" konusu ne kadar 

amaca yönelik uygulanabilmektedir? 

ı 

J T 
Yüzde 

ı 

ı 
.! . 

Kışı 

y··ld uz c 

ı 

J .. T 
Yuzde 

ı 
K.ı. 

ı§ı 

T Id uz e 
ı 

Çok Orta Az 

8 8 8 

%33.3 %33.3 %33.3 

2 

%8.3 

2 4 

%8.3 %16.7 

4 2 

%16.7 %8.3 

10 10 

%41.8 %41.8 

Hiç 

18 

%75 

18 

%75 

2 

%8.3 

N 

24 

%100 

24 

%100 

24 

c~r, 1 ()() 
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Bu tablodaki yanıtlardan da görülebileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışması yapmakta olan özel eğitim öğretmen

lerinin "vitray çalışmaları" konusJnu çocuğun el becerisinin gelişmesi
ne katkı sağlaması için yeterli ve verimli kullanmadıkları ortaya 

çıkmıştır. "Boyama vitray" ve "Kjğıt vitray" çalışmalarının çocuğun el 

becerisine katkısının olmadığı 1 ~ öğretmen tarafından belirtilmiştir. 

Yine "vitray çalışmalan"nın yete~li verimlilikte amaca yönelik uygu

lanmadığı ortaya çıkmıştır. Bu d*rum "vitray çalışmaları" konusunun 

uygulanmasında problemler olduğilinu göstermektedir. 

Her ne kadar böyle bir so+ sorulmamışsa da açık uçlu (66.) 

soruya verilen yanıtlar arasında UjYgulamada zorluk çekilen konular da 

sıralanmıştır. Araştırmamıza kat,lan 16 öğretmen "vitray çalışması'' 
konulannın uygulanmasında güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir 

(Tablo: 6). 

Tablo: 4-9 

Çocuğun el becerisinin gelişibinde resim-iş ders programının 
uygulanması ile il~ili öğretmen görüşleri 

"Artık malzemeler" 

Anh:et 

Soru No. 

ilc ilgili 

Anket 

Soruları 

ı 

60. "Artık malzemeler" konusunu çocuğun 1 

cl becerilerinin gelişmesine katkı Kişi 

sağlaması için uyguluyor musunuz? Yüz~c 

61. "Artık malzemeleri tanıma''nın 

çocuğun cl becerisinin gelişimine 

katkısı ne kadardır? 

62. "Artık malzemelerle çalışmalar" 

yapmanın çocuğun cl becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

63. "/\rtık malzemeler" konusu 

ne kadar amacına yönelik 

uygu lanabi lmcktcdi r? 

ı 

ı 

K
. ı. 
ışı 

Yüzre 

K .ı. ışı 

Yü~de 
ı 

Çok 

18 

%75 

12 

%50 

18 

%75 

18 

%75 

Orta Az 

2 4 
%8.3 %16.7 

12 

%50 

6 

%25 

6 
%25 

Hiç N 

24 

% ]()() 

24 

%100 

24 

% ]()() 

24 

<!o 1 00 
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Bu tablodaki yanıtlardan dl görülebileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışmasl yapmakta olan özel eğitim öğretmen
lerinin "Artık malzemeler" konuJunu çocuğun el becerisinin gelişmesi-

l 

ne katkı sağlamak amacı ile yeterli olarak uyguladıkları görülmektedir. 
ı 

"Artık malzemeleri tanıma", "Attık malzemelerle çalışmalar" yapma-

nın çocuğun el becerisinin gtlişmesine yeterli katkıyı sağladığı 
belirlenmiştir. Bununla birlikte 'jArtık malzemeler" konusunun yeterlj 

düzeyde amaca yönelik uygulandığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmamıza katılan 4 öğr~tmenin ise "Artık malzemeler" konu~ 
sunu yeterli düzeyde uygulamadırarı belirlenmiştir. 

Tablo: 4-10 

Çocuğun el becerisinin gelişiiminde resim-iş ders programının 
i 

uygulanması ile ifgili öğretmen görüşleri 

"Resim iş ders 

programı uygulaması" 

ile il git i 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

64. "'Resim-iş dersi programı içerisinde 

yer alan tüm konuların uygulanınası 

çocuğun cl becerisinin gelişimine 

katkıda bulunuyor mu? 

65. Resiın-iş dersi programının 

uygulanması ilc ilgili ne kadar 

Kişi 

y··l d ur c 

1 
ı 

Çok 

12 

%50 

4 

Orta Az 

12 

%50 

20 

Hiç N 

24 

%100 

24 

zorlukla karşılaşıyorsunuz? Yü!~dc %16.7 %83.3 %100 

Bu tablodaki yanıtlardan dl görülebileceği gibi zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim çalışmaJı yapmakta olan özel eğitim öğretmen
lerinin "Resim-iş" dersi progradında yer alan tüm konuların uygulan

masının çocuğun el becerisinin kelişimine yeterli düzeyde katkı sağla-
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dığı görüşünde oldukları, yıne ö~el eğitim öğretmenlerinin "resim-iş" 

ders programının uygulanması sJasında ise güçlüklerle karşılaştıkları 
belirlenmiştir. Araştırma anketiml~zde yer alan (66.) açık uçlu soruda 

karşılaşılan güçlükler belirlenmiştir (Tablo: 6). 

Tablo: 5 

Okullarda çalışmaların el bece~isinin gelişimine yönelik sistemli ve 

düzenli bir şekilde yapıldığı, m~lzemelerin kullamını ve niteliklerine 

göre ayrılabileceği bir ortamın bplunması ile ilgili öğretmen görüşleri 
! 

Anket Anket 

Soru No. Soruları 

14. Resim-iş elersinin yapılması için 

uygun bir ortam (atölye) var mı? 

15. Resim-iş dcrsinin yapıldığı ortamda 

çoetıkların yaptığı çalışmalar cl bccc-

rilcrinin geliştirilmesi amacına yönelik mi? 

I 6. Resim-iş dcrsinin uygulandığı ortamda 

kullanılan malzemelerin kullanım 

kolaylığı var mı? 

I 7. Resim-iş dcrsinin uygulandığı 

ortamda çalışmalar sistemli ve 

birbirini tamamlar niteliktc mi? 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Kişi 

Yüzde 

Evet 

4 

%16.7 

18 

%75 

18 

%75 

12 

%50 

Hayır 

20 

%83.3 

6 

%25 

6 

%25 

12 

%50 

N 

24 

%100 

24 

%100 

24 

%100 

24 

B bl d k . ı d d '1 .. ··ı b"l ~. "b" ·ı . ı ll" u ta o a ı yanıt ar an a goru e ı ccegı gı ı zı unse enge ı 

çocuklar ile ilgili eğitim veren bkullarda resim-iş dersinin yapılması 
için uygun bir ortam (Atölye)'ın bımadığı anlaşılmaktadır. Bununla bir

likte resim-iş dersinin yapıldığı ol.tamda çocukların yaptığı çalışmaların 
el becerilerinin geliştirilmesi amaLna yönelik olarak verimli uygulandı
ğı, resim-iş dersinin uygulandığı brtamıda kullanılan malzemelerin kul

lanım kolaylığının yeterli düzeyd~ olduğu görülmektedir. Buna rağmen 
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resun-ış dersinin uygulandığı ortamda çalışmaların yeterince sistemli 

b . b" . . ı . l"k ı ı ve ır ırını tamam ar nıte ı te o madığı belirlenmiştir. 
ı 

ı 
Tablo: 6 

Okullarda çocuklarm el becerisinin gelişiminde resim-iş dersi program 

konulannm uygulanmas~na ilişkin öğretmen görüşleri 
ı 

Görüşler 
1 Sayı 

Resim-iş dersi atölyesinin bulunmamasının 

resim-iş programının uygulanmasında 

aksaklıklar oluşturduğu 

Resim-iş ders saatine ayrılan sürenin 

daha fazla olması gerektiği 

Malzeme edinilmesinde sıkıntılar yaşandığı 

Zihinsel cngelli çocukların resiın-iş 

programında aşağıdaki konuların uygu

lanmasında güçlüklcrle karşılaşıldığı 

Yitray çalışması 

Su kağıdı çalışması 

Kola kağıdı çalışması 

Yeterli düzeyde resiın-iş eğitimine sahip olunamlyış 
ı 

Beceri kazanma, unutmama ve geliştirme için 

zihinsel engelli çocukların ailelerininde cv ortamında 

23 

24 

23 

16 

16 

21 

23 

Yüzde 

%96 

%100 

%96 

%66.6 

%66.6 

%87.5 

%96 

uygulamaya yönelik destekleyici çalışmalar yapiaları gerektiği 21 %87.5 

Tablo 6'da okullarda çocukılın el becerisinin gelişiminde resim-i' 

dersi program konularının uyguılnmasına ilişkin öğretmen görüşlerine 
yönelik, "resim-iş dersi progratı uygulaması ile ilgili düşünce ve 

önerileriniz nedir?" açık uçlu sorrsuna (66 soru) 23 öğretmen resim-i!;i 

dersi atölyesinin bulunmamasınıf resim-iş ders programının uygulan

masında aksaklıklar oluşturduğu, 24 öğretmen resim-iş ders saatine 

ayrılan sürenin daha fazla olması gerektiği, 24 öğretmen malzeme elde 

edilmesinde sıkıntılar yaşandığı, zihinsel engelli çocukların resim-i~ 
ı 

ders programı konularından 16 ö,ğretmen vitray çalışmasının, 16 öğret-
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men su kağıdı çalışmasının, 2 ı öğretmen ko la kağıdı çalışmasının uygu-
l 

lanmasında güçlüklerle karşılaşıldığı, 23 öğretmen yeterli resim-iş eği-

timine sahip olunmadığı ile ilgili görüşlerini belirtmiştir. Ayrıca zihin

sel engelli çocukların sık tekraya öğrendikleri gözönünde tutulursa 

beceriyi kazandıktan sonra unutmaması ve geliştirmesi açısından 

ailelerinin de destek olmaları gerekliliği 2 ı öğretmen tarafından 

vurgulanmıştır. 

4.2. Yorum 

Bu bölümde, bulgulardan eldi edilen öğretmen görüşlerinin yorumu 

yer almaktadır. 

Araştırmamızın bulgularındaln elde edilen bilgilere göre; zihinsel 

engelli çocuklara eğitim veren oJullardaki özel eğitim öğretmenlerinin 
tümünün resim-iş eğitimi konusJnda hizmet öncesi bir eğitime sahip 

olmadıkları belirlenmiştir. Araştfrmamızda 24 öğretmenden 1 2 'sin i n 

resıın-ış konusunda lisans eği~imi sırasında ders bazında eğitim 

aldıkları, resim-iş öğretmenleri de ilişki kurarak dersleri daha verimli 

bir biçimde işieyebilme gayreti içbrisinde oldukları da belirlenmiştir. 
ı 

Amerika Birleşik Devletleri, IOheo Eğitim Bölümü yalnızca teknik 

uzman konusunda değil, yayıml~nmış tüzük ve bilgiler doğrultusunda 

da resim-iş eğitimi öğretmenleri gibi sanat öğretmenlerinin ihtiyaç

larını karşılamak için oluşturuıfuş önemli Amerikan ulusal eğitim 
merkezlerinden biridir. Bu doğruııuda Wolfensberger, Narje, Olshansky 

Perske ve Roos (1972) 'un aşarrıalandırdığı normalleştinne ilkesine 

uygun engelli öğrenciler için güz~l sanatlar eğitiminde birtakım uygula

malar tavsiye edilmektedir. Lovai1o, Kerr ve Savage ( 1976) Indiana'da 

özel eğitimcileri incelemişler ve bunun farkına varmışlardır: Gerçekten 

ele sanal içerikli bir programı, az oranda kullanılmış ve takip edilmiştir. 

Bunun yerine birçok sınıfta sanrt 

oturtulmadan yapılmıştır (Salderjy, 

öğretimi programsız ve bir sıraya 

200ı). 
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Sturgess, sanattan yoksun uz~anlar tarafından engelli öğrencilere 
eğitim verildiğini belirlemiş ve Jundan dolayı öğrenciler için örnek 

. ı·~. d k. ı ı nıtc ıgın e ı sanat program arını araştırmıştır. 

Yine araştırmamızın bulgularLdan elde edilen bilgilere göre; özel 

: eğitim öğretmenlerinden araştırmJmıza katılan 20'sinin çocukların en

, geliilik durumuna uygun resim-iş 1ersi programını verimli olarak uygu

luyor olduğu ortaya çıkmıştır. ReJim-iş dersi etkinliklerinin çocukların 
beceri düzeylerine göre ayrım yJpılarak etkin bir şekilde uyguladığı 
ortaya çıkmıştır. ı 

Verilen yanıtlar doğrultusunda özel eğitim öğretmenlerinin resım

iş ders programını çocukların engellilik durumlarına uygun ve yeterli 

düzeyde uyguladıkları, resiın-iş d~rsi etkinliklerinde çocukların beceri 

düzeylerine göre ayrım yapılarak fygulandığı belirlenmiştir. 
Bryant ve Schwan (1971), ]5 ayrı sanat dersinin temel tasarım 

elemanlarını geliştirınişlerdir; sisJeınli eğitim doğrultusunda gerçekle

şen deneyimler. uygulamalar ve ırknikierin tekrarı, elleri ve elle ilgili 

fonksiyonları kapsamaktadır. Bununla birlikte özgün tasarıların yara

tımı sürecinde sanat bilgisi ve sAnat becerilcrinde kazanılmış nitelik

lerin gelişimsel engellilik koşullaıma sahip öğrencilere yarar sağladığı 
da Bryant ve Schwan tarafından ,rtaya çıkarılmıştır (Saldera y, 200 1). 

Sanat materyalleri zihinse~ engelli çocuklar için ellerini ve 

gözlerini kullanmada bazı gerçekltİ görıncdc ve seçim yapınada yararlı 
sonuçlar verebilir. Sanat çalışmAları yoluyla eğitim daha da verimli 

olabilir. 

Araştırmaınızın bulgularındal elde edilen bilgilere göre; zihinse 1 

cngclli çocuklar ile ilgili eğitim ~-~alışması yapmakta olan özel eğitim 

öğretmenlerinin resiın-iş dcrsi pr·ograınının fiziksel gelişiinde tedavi 

edici yönünü, eğitimde etkili olarak uyguladıkları, yine araştırmanııza 
ı 
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katılan özel eğitim öğretmenlerinin tümünün çocuğun el becerisinin ge-
l 

lişiminde etkili olarak resim-iş qersinden faydalandıkları anlaşılmak-

tadır. Buna rağmen, özel eğitim ölğretmenlerinin resim-iş etkinliklerinin 

sonucunda çocuğun ne tür bir bederi kazanabileceğinin ölçümünü önce

den yeterince yapmadıkları ortayal çıkmıştır. Öğretmenin çocuğun güven 

duygusunun gelişiminde resim-iş dersinden etkili olarak faydalandığı, 

aynı şekilde 20 öğretmenin çocığun cesaretini geliştirmede resim-i~ 

dersini etkili olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Araştırmamıza katılan 

tüm öğretmenierin çocuğun gelişiminde motivasyonunu arttırmak ıçın 

resinı-iş dersini yeterli ve etkin o~arak kullandığı belirlenmiştir. 

Araştınnamızda öğretmenlerJn tümünün çocuğun el becerisinin ge

lişiminde etkili olarak resim-iş dbrsinden faydalandıkları, bununla bir

likte yine öğretmenierin tümünüd çocuğun gelişiminde motivasyonunu 

arttırmak için resim-iş dersini Jtkili ve verimli olarak kullandıkları 
bel !rlenmiştir. 

Sanat çalışmaları parmak kaslarının kuvvetlenmesine, yıı·tma gibi 

kaba hareketlerden kesme, katlJma, yapıştırma gibi daha ince hare
l 

ketlere doğru bir yön izler, ilköğretim okulu zihinsel engelli çocuklar 
ı 

için boya ve fırça kontrolü önemli bir gelişmedir. Aynı şekilde çocuklar 

elleriyle artık malzemeleri, yaplştırarak ve şekillendirerek duygusal 
ı doyum yaşamanın yanı sıra parq:ıak kaslarının kuvvetlenmesine, daha 

koordineli hareket etmesine katk1 sağlar. 

Çocuk yaşına ve gelişim Jelliklerine uygun materyal ve ortanı 
bulduğu an hayal gücü ve duygrlarını birleştirecek iç dünyasını dışa 
aktarabilir. Çocuğa bu olanağı veren aktivitelerin başında sanatla ilgili 

aktiviteler gelir. 

Araştırmamızın bulgularından elde edilen bilgilere göre; zihinse 1 

engelli çocuklar ile ilgili eğitimi çalışması yapmakta olan özel eğitim 
öğretmenleri "Yoğurma maddeleri" konusu ilc ilgili el ile "sıkma" ve 



so 

"bastırma", "parmakları arasında yuvarlama", "parmakla çukurlaştır

ma", "el ile şekillendirme", "baJtırarak", "kazıyarak" şekil verme ça

lışmalarımn çocuğun el becerisinln gelişimine katkısının çok olduğunu 
ı 

belirtmelerine rağmen çocuğun ~~ becerisinin gelişmesine katkı sağ-
ı 

laması için yeterince uygulamadikları görülmektedir. Bununla birlikte 

yanıtlar doğrultusunda "YoğurmJ maddeleri" konusunun yeterli düzey
I 

de yönelik olarak uygulandığı bel~rlenmiştir. 
i. 

"Kağıt çalışmaları" konusutu çocuğun el becerisinin gelişimine 
katkı sağlaması için etkin biçimde uyguladığı görülmektedir. "Kağll 

çalışmaları" konusunda yer alanı kağıdı "yıı·tma ve yapıştırma", "ma

kas kullanma", "makasla kağıt kesme" ile ilgili uygulamaların çocuğun 

el becerisinin gelişimine katfı sağladığı belirlenmiştir. "Kağıt 
katlama" çalışmasının çocuğun tl becerisinin gelişmesine katkısının 

çok olduğunu belirten 20 öğretmenin yanı sıra araştırmamıza katılan 

öğretmenierin 4 'ünün bu çalışmlnın katkısının az olduğunu belirttiği 
görülmektedir. Bununla birlikte ~'Kağıt çalışmaları" konusunun yeteri i 

düzeyde amaca yönelik olarak uykulandığı belirlenmiştir. 

"Çizgisel çalışmalar" konulnu çocuğun el becerisinin gelişme
sine katkı sağlaması için yeterli 1 düzeyde kullandıklan görülmektedir. 

ı "Çizgisel çalışmalar" konusund~ yer alan "Cetvelle çizgi" çalışması 

ve "Şablonla çizgi" çalışmasımin çocuğun el becerisinin gelişimine 

katkı sağladığı bununla birlikte "bizgisel çalışmalar" konusunun yeteri 

kadar amaca yönelik uygulanmadlğı belirlenmiştir. 

"Renkli çalışmalar" konusuL çocuğun el becerisini katkı sağla
mak amacı ile etkili ve verimli! şekilde uyguladıklan belirlenmiştir. 

ı Bununla birlikte "Renkli çalışmalar" konusunda yer alan "Pastel 

boya", "Kuru boya", "Sulu boya", "Parmak boya", "Pastel boya kazı-

ma" uygulamalarının çocuğun el becerisine katkısının fazla olduğu so

nucu ortaya çıkmıştır. Sayılan U)(gulama konularından "Parmak boya". 
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"Kuru boya" uygulamalarının çociliğun el becerisinin gelişmesine katkı
sının çok olduğu yanıtını veren 18 öğretmen görüşleri doğrultusunda bu 

uygulamanın çocuğun el becerisin~ katkı sağlama oranının yüksek oldu-
i 

ğunu ortaya çıkarmıştır, özel eğit~m öğretmenlerinin tümünün "Renkli 

çalışmalar" konusunda hazırlandıış kompozisyonlar kullanılmasının 
, çocuğun el becerisinin gelişimin, katkı sağladığı görüşünde oldukları 
görülmüş buna rağmen yine tüm rğretmenler tarafından "Renkli çalış

malar"ın yeterli ve verimli olarakli amaca yönelik uygulanmadığı belir-

lenmiştir. 1 

"Baskı teknikleri" konusundl yer alan "Patates baskı" çalışma
sının çocuğun el becerisinin geliş4esine katkısının çok olduğu görüşün
de oldukları ortaya çıkmıştır, bum~nla birlikte "Yaprak baskı", "Sünger 

ı 

baskı", "İp baskı" çalışmalarını~ aynı düzeyde katkıyı sağlamadığı 
ı 

görülmüştür. "Baskı teknikleri" konusunun çocuğun el becerilerinin 
ı 

gelişmesine katkı sağlaması için ftkili ve verimli olarak uygulandığı. 
bununla birlikte tam ve verimli @larak amaca yönelik uygulanmadığı 

belirlenmiştir. 

"Serbest çalışmalar" konusuulu çocuğun el becerisinin gelişmesine 

katkı sağlamak amacı ile yeteriii olarak uygulamalarına rağmen, bu 

konunun tam ve verimli olarak am~ca uygun bir biçimde uygulanmadığı 
belirlenmiştir. ''Serbest çalışmala~" konusunda yer alan "Su kağıdı", 
"kola kağıdı" çalışmalarınında çoJuğun el becerisinin gelişimine katkı
sının yetersiz olduğu görülmüştürl Araştırmamıza katılan öğretmenler

den 18 'inin "Kola kağıdı" çalışJasının çocuğun el becerisinin geliş
mesine hiç katkı sağlamadığı görü~ünde olmaları, konunun uygulanmas ı 
ile ilgili problemierin olduğunu görtermiştir. 

Her ne kadar böyle bır sorlu sorulmamışsa da açık uçlu (66.) 

soruya verilen yanıtlar arasında uygulamada zorluk çekilen konular da 
ı 

sıralanmıştır. 21 öğretmen "Kola kağıdı" çalışmasının, 16 öğretmen de 

"Su kağıdı" çalışmasının uyguıaJmasında güçlüklerle karşılaştıklarını 
ifade etmişlerdir (Tablo: 6). 1 
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"İki boyutlu çalışmalar" konusunu çocuğun el becerisinin gelişi-
ı 

mine yeterli katkıyı sağladığı ~örüş ünde oldukları, etkili ve verimi i 

olarak uyguladıkları sonucu ordya çıkmıştır. "Kolaj çalışması"nın el 

becerisinin gelişimine katkısının 1 çok olduğu görülmüştür. Özel eğitim 
öğretmenlerinin "iki boyutlu" ç~lışmalar konusunu yeterli ve verimli 

olarak uyguladıkları belirlenmişti~. 
Araştırmamıza katılan 2 öğLtmenin "iki boyutlu" çalışmalar ko

nusunu az uyguladıkları, "resim ~alışmaları"nın çocuğun el becerisinin 

gelişmesine katkısının az oldu*u görüşünde oldukları "iki boyutlu 
ı 

çalışmalar" konusunu amaca yöntlik uygulamadıkları belirlenmiştir. 

"Vitray çalışmaları" konusupu çocuğun el becerisinin gelişmesine 
i 

katkı sağlaması için yeterli ve vjrimli kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. 

"Boyama vitray" ve "Kağıt vitray" çalışınalarının çocuğun el beceri
l 

sine katkısının olmadığı 18 öğtetınen tarafından belirtilmiştir. Yine 

"vitray çalışınaları"nın yeterli verimlilikte amaca yönelik uygulanma-
l 

dığı ortaya çıkmıştır. Bu durum l"vitray çalışmaları" konusunun uygu-

lanmasında problemler olduğunu ~göstermektedir. 

Her ne kadar böyle bir scıru sorulınamışsa da açık uçlu (66.) 

soruya verilen yanıtlar arasında hygulaınada zorluk çekilen konular da 
ı 

ı 
sıralanmıştır. Araştırmaınıza kafılan 16 öğretmen "vitray çalışması'" 

konularının uygulanınasında güçlüklerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir 

(Tablo: 6). 

"Artık malzemeler" konusunu çocuğun el becerisinin gelişmesine 

katkı sağlamak amacı ile yeterJi olarak uyguladıkları görülmektedir. 

"Artık malzemeleri tanıma", 1 "Artık malzemelerle çalışmalar'" 
yapmanın çocuğun el becerisinif gelişınesine yeterli katkıyı sağladığı 

belirlenmiştir. Bununla birlikte 'I'Artık malzemeler" konusunun yeterli 
ı 

düzeyde amaca yönelik uygulandiğı sonucu ortaya çıkmıştır. 
ı 

ı 
! 

ı 
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ı 
Araştırmamıza katılan 4 öğretmenin ise "Artık malzemeler'' 

konusunu yeterli düzeyde uygula~adıkları belirlenmiştir. 
ı 
ı 

"Resim-iş" dersi programındi yer alan tüm konuların uygulanma-

sının çocuğun el becerisinin gelitınine yeterli düzeyde katkı sağladığı 

görüşünde oldukları, yine özel egitim öğretmenlerinin "resim-iş" ders 
i 

programının uygulanması sırasında ise güçlüklerle karşılaştıkları belir
l 

lenmiştir. Araştırma anketimizde ~er alan (66.) açık uçlu soruda karşı-

laşılan güçlükler belirlenmiştir (T~blo: 6). 
ı 

Zihin Engelli Çocuklar Ululal Topluluğu (ABD, 1973) bir grup 
ı 

etkinliğinde idareci konumunda obn eğitimci: "Kendine güven duyma, 

fiziksel koordinasyonun artmasıj vücudun farkında olunması, başarı 
duygusunun gerekliliği ve öğren~ilerin basit bir şekilde kendilerinden 

hoşlanabilmelerini bağdaştırmak Iiçin çocukların gerçekleştirmeye ça

lıştırdıkları yetenekierin tamamırlı önemli bir noktada ilişkilendirme
lidir" şeklinde bir açıklamada bul~nmuştur. 

ı 
Araştırma bulgularından edinilen bilgilere göre; zihinsel engelli 

çocuklar ile ilgili eğitim veren Jkullarda resim-iş dersinin yapılması 
için uygun bir ortam (Atölye) 'ın J1madığı anlaşılmaktadır. Bununla bir

likte resim-iş dersinin yapıldığı oitaında çocukların yaptığı çalışmaların 
el becerisinin geliştirilmesi amfcına yönelik olarak verimli uygulan

dığı, resim-iş dersinin uygulandiiğı ortamıda kullanılan malzemelerin 

kullanım kolaylığının yeterli düz~yde olduğu görülmektedir. Buna rağ-
1 

men resim-iş dersinin uygulandığı ortamda çalışmaların yeterince 

sistemli ve birbirini tamamlar nit,likte olmadığı belirlenmiştir. 
ı 

Polloway ve Potton (1993)'~n belirttiği gibi; eğer sanat eğitimi, 
ı 

sınıf içinde veya dışında sanatın anlamlı bir şekilde kullanımı ve yara-

tıcılığı etkileyen bir unsur olarak rgılanabilirse, sanatın diğer_ kullanım 
alanları ıçınde farklı bır persgektıfte ele alınmasını saglayabılır 

(Salderay, 2001 ). 
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ı 
Polloway ve Paton (1993): i"Bireylerin birçoğu varolan koşulları 

ı 

etkili bir şekilde kullanabilmeRtedir. Bu gözönünde tutulduğunda, 
ı 

öğretmenler öğrenciler üzerinde lbelli temel koşulları oluşturmak iste
ı 

yebilir. Bu etki içerisinde donatı ve sanat malzemelerine duyulan 
ı 

gereksinim sanat eğitimi programının doğasına bağlıdır" şeklinde bir 
ı 

açıklamada bulunmuşlardır (Salderay, 2001). 
ı 
ı 

Okullarda çocukların el b9cerisinin gelişiminde resim-iş dersi 

program konularının uygulann1asına ilişkin öğretmen görüşlerine 

yönelik, "resim-iş dersi progra~ı uygulaması ile ilgili düşünce ve 
ı 

önerileriniz nedir?" açık uçlu so~usuna (66 soru) 23 öğretmen resim-i~ 
ı 

dersi atölyesinin bulunmamasınıh resim-iş ders programının uygulan-

masında aksaklıklar oluşturduğ~, 24 öğretmen resim-iş ders saatine 

ayrılan sürenin daha fazla olması1

1 gerektiği, 24 öğretmen malzeme elde 

edilmesinde sıkıntılar yaşandığıı zihinsel engelli çocukların resim-i~ 

ders programı konularından 16 öfretmen vitray çalışmasının, 16 öğret

men su kağıdı çalışmasının, 21 öğretmen kola kağıdı çalışmasının uygu

lanmasında güçlüklerle karşılaşıl1ığı, 23 öğretmen yeterli resim-iş eği
timine sahip olunmadığı ile ilgiiili görüşlerini belirtmiştir. Ayrıca zihin

sel engelli çocukların sık tekraha öğrendikleri gözönünde tutulursa 

. ı ı· . . d becerıyi kazandıktan sonra unı..ıtınaması ve ge ıştırmesı açısın an 

ailelerinin de destek olmaları 1 gerekliliği 21 öğretmen tarafından 
vurgulanmıştır. 1 

Yine bu araştırmanın bulguıLından edinilen bilgilere göre Resim

ış dersi programı içerisinde yel· alan tüm konuların uygulamasının 
çocuğun el becerisinin gelişimi*e katkı sağlanması amacı ile yeterli 

ı 

olarak uygulandığı, resim-iş derjsi programının uygulanması ile ilgili 

karşılaşılan zorluklara rağmen ~eterli ve verimli olarak uygulandığı 
ı 

görülmektedir. Bu. da. Resim-işi pr~granunın ~a~·ş~laşıla.n. z~rluklara 
rağmen tam ve verımlı olarak ç@cugun el becerısının gelışımıne katkı 

ı 
sağlamak amacı ile uygulandığıni göstermektedir. 

ı 



ı 

ss 

5. ÖZET, Y ARGI VE ÖNERiLER 

ı 
Bu bölümde, bundan önceki lbölümlerin özeti, araştırma sonucunda 

ulaşılabilen yargılar, uygulama:cılar ve araştırmacılar için önemli 

görülen bazı öneriler yer almaktadır. 
ı 

1 

5.1. Özet 
ı 

ı 

Bu araştırma ilköğretim okulu zihinsel engelli çocukların el bece-

rilerinin gelişmesine resim-iş bersinin katkısı ile ilgili öğretmen 
görüşlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir. Bu amaca yönelik 6 

problem sorusu oluşturulmuştur. Araştırmanın evreni, Eskişehir il 

smırları içerisinde ilköğretim oJulu zihinsel engelli bireylere eğitim 
veren okullarda çalışan özel eğit!im öğretmenleri olarak belirlenmiştir. 
Belirlenen bu evren kapsamındJ araştırmanın niteliklerine uygun 20 

okuldan 24 öğretmen belirlenmiş~ir. 
Araştırmada temel veri topılına aracı olarak anket formu kullanıl-

l 

mıştır. Oluşturulan anket formu ~Ek: A'da) üç bölümden oluşmaktadır. 
ı 

B irinci bölümde kişisel bilgiler; ikinci bölümde resim-iş dersi uygulama 

ve resim-iş eğitim ortamı ile ilgiJi öğretmen görüşlerine yönelik sorular 

hazırlanmış, ikinci bölüme aitl olan soruların yanıtlan "evet" ve 
ı 

"hayır" olarak düzenlenmiş ÜÇÜijlCÜ bölümde ise, resim-iş dersi prog-
ı 

ramının uygulanması ile ilgili öğretmen görüşlerini almaya yönelik 
ı 

sorulara yer verilmiş, üçüncü bölüme ait soruların yanıtlan "çok". 

"orta", "az", "hiç" olarak düzeı~lenmiştir. 

Arastıı·ma sonucunda elde ldilen veriler niceliksel olarak analiz 
> ı 

edilmiştir. Anket formuna yönelik altı ayrı tablo oluşturulmuştur. Bu 
ı 

çizelgelerin birincisinde öğretmenierin sorulara verdiği "evet" ve 
ı 

"hayır" yanıtlarının dağılımı ve ~üzdelik hesaplaması yer almış, ikinci 
i 

çizelgede ise öğretmenierin sorulara "çok"' "orta"' "hiç"' "az" yanıt-
l ~ 

larının dağılımı ve yüzdelik hesaplaması yer almıştır. Bu dogrultuda 

. ı . 
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ı 
araştırmanın bulgularından eld~ edilen bilgilere göre; özel eğitim 
öğretmenlerinin yeterli resim-iş d~rsi eğitim almadığı, ilköğretim okulu 

ı 
zihinsel engelli çocuklara eğitim veren okullarda resim-iş dersi ile ilgili 

uygun bir ortam (atölye) olmad~ğı, resim-iş dersi, programı içindeki 
ı 

konuların uygulanmasında malzen,rı.e teminin güçlükleri ile karşılaşıldığı. 
ı 

bu olumsuzluklara karşın resi~-iş dersi programı içinde yer alan 

konuların çocuğun güven, cesare~ duygulannın geliştirilmesi, çocuğun 
motivasyonunu arttırma yönünd~ amaca uygun olarak kullanılmakta 
olduğu, zihinsel engelli çocukl~rın beceri düzeylerine göre ayrım 
yapılarak, fiziksel gelişiminde te~avi edici yönünü ön plana çıkararak 
uygulandığı, çalışma ortamı içi1de malzemelerin kullanım kolaylığı. 
çalışmaların sistemli ve birbirini tamamlar nitelikte olduğu, resim-iş 

dersinin yapıldığı ortamda çocu~un yaptığı çalışmalann çocuğun el 

becerisinin gelişmesine yönelik Flduğu, resim-iş programı içinde yer 

alan konulardan; "Yoğurma maddeleri", "Kağıt çalışmaları", "Çizgisel 
ı 

çal ı şmalar", "Renkli çalışmalar"~ "Artık malzemeler" konu ların ın ba
ı 

şarılı ve çocuğun el becerisinin gelişmesine katkı sağlaması amacı ile 

etkin bir biçimde uygulandığı. "Baskı teknikleri", "Serbest çalışma

lar" konulannın orta seviyede 
1

amaca yönelik uygulandığı, "Vitray 

çalışmaları" konusunun uygulamasının başarılı ve etkin olmadığı. 
ı 

öğretmen görüşlerinde edinilen lDilgiler doğrultusunda; Resim-iş dersi 
ı 

programı içerisinde yer alan tüm i konuların uygulanmasının çocuğun el 
ı 

becerisinin gelişimine katkı sağladığı, yine öğretmenierin programı 
i 

uygulama sırasında zorluklarla karşılaştıkları görülmektedir. 
ı 

5.2. Yargı 

Bu araştırma ilköğretim ~kulu zihinsel engelli çocukların cl 
ı 

becerilerinin gelişmesine resim-iş dersinin katkısı ilc ilgili öğretmen 

görüşlerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın 

bulgularından elde edilen bilgileri ve araştırmanın alt problem sorulann

da ele alınan cevapların içeriklerf göre; aşağıdaki yargılara varılmıştır. 
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1. Okullarda zihinsel engeli[ çocuklara eğitim veren özel eğitim 

öğretmenlerinin lisans eğitimi Isırasında resim-iş ile ilgili yeterli 

düzeyde eğitim almadıkları beliJ.:l~~miştir. 
·. ı 

2. Okullarda zihinsel engeli~ çocuklara verilen resim-iş eğitimin
i 

deki potansiyel gücün etken btr şeküde özel eğitim öğretmenleri 

tarafından kullanıldığı belirlenmidtir. 
ı 

3. Okullarda özel eğitim öğ~etmenleri tarafından resim-iş ders i ile 
ı 

ilgili çalışmaların uygulama ort~mları içerisinde sistemli ve çocuğun 
ı 

çok yönlü gelişmesine katkı sağlayacak nitelikte uygulandığı belir-

lenmiştir. 

4. Özel eğitim öğretrnenlerrinin resim-iş dersinin çocuğun el 

becerisinin gelişimine katkı sağ~aması yönünde uygulamalara gerekli 
ı 

önemi verdikleri, resim-iş dersil programının çocuğun el becerisinin 

gelişimine katkı sağladığı belirlermiştir. 

S. Okullarda resım-ış dersi! ile ilgili çalışmaların el becerisinin 
ı 

gelişimine yönelik sistemli ve düzenli bir şekilde yapıldığı, malzeme-
i 

lerin kullanım ve niteliklerine göre ayrılabileceği bir ortamın (atölye) 
ı 

bulunmadığı, çalışmaların sınıf o:hamında düzenlendiği belirlenmiştir. 

6. Okullarda çocukların et becerilerinin gelişmesinde resim-i~ 
ı 

dersi uygulandığı görülmüştür, basit oranda da olsa malzeme ve çevre-
i 

sel düzenlernelerin kullanıldığı belirlenmiştir. Resim-iş dersinin varıl-
ı 

mak istenen amaç doğrultusundal uygulanabilmesi için varolan durumun 

yeterli olmadığı görülmektedir. ı 

Araştırma sonucunda belJlenen eksiklere rağmen özel eğitim 
öğretmenleri tarafından ilköğret1m okulu zihinsel engelli çocukların el 

becerisinin gelişimine katkı saglamak amacı ile resim-iş dersi konu

larının yeterli düzeyde uyguland~ğı görülmektedir. 
ı 
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5.3. Öneriler 
ll 

Araştırmanın bulguları doğrultusunda uygulamaya ve ileri araştır
ı 

malara yönelik bir takım önerilerlie bulunabilir. 

ı 
Uygulamaya yönelik önerileı:l 

I. Özel eğitim öğretmenl+i, alan bilgilerinin yanı sıra yeterli 

oranda zihinsel engelli çocukların eğitimde kullanılan resim-iş dersi 
ı 

uygulaması konusunda bilgilendi~ilmelidir. 

2 O ı ~ . . .. ~ ı ı. . . d . ı :i . ze egıtım ogretmen eı-ıı resım-ış ersı uygu aması sırasınc a. 

resım-ış eğitimi öğretmenleri ile işbirliği yapmalıdır. 
ı 

3. Zihinsel engelli çocuklara verilen resun-ış eğitimindeki potan
ı, 

siyel gücün etken bir şekilde kullanım verimliliğini arttırmak için 
ı 

okullarda uygun koşullar sağlanmalıdır. 
ı 

4. Özel eğitim öğretmenler~nin resim-iş dersini, çocuğun el bece-

rısının gelişmesine katkı sağlarr{ak amacı ile daha verimli uygulaya

bilmesi için programın aksayan kbnuları üzerinde çalışma yapılmalıdır. 
ı 

S. Zihinsel engelli çocukl~ra eğitim veren okullarda, resim-iş 

dersi uygulamalannın çocuğun el~ becerisinin gelişmesine katkı sağlama 

amacına yönelik sistemli ve d~zenli bir şekilde yapıldığı, gerekli 

malzemelerin kullanım ve niteliklerine göre ayrıldığı bir atölye yer 

almalıdır. ll 

6. Resim-iş dersinin zihinsel engelli çocukların el becerisinin 

gelişmesine katkı sağlamak aJacı ile uygulanmasının verimliliğini 
ı 

arttırmak için, varolan program v:e ortam koşulları araştırılmalıdır. 
'ı 

7. Resim-iş dersi programıqın çocuğun el becerisinin gelişmesine 

katkı sağlama amacına yönelik verimliliği arttırmak için malzeme ve 

çevresel düzenlemeler, resim-iş ~ersi programı ile birlikte ve progranı 

amacını destekleyici nitelikte kuÜanılmalıdır. 
ı 

ı 

İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler 

1. Böyle bir araştırmanın, ~ürkiye'deki tüm zihinsel engelli ço

cuklara eğitim veren okulların Itapsayacak şekilde yapılması önerile

bilir. 
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2. Resim-iş dersi ile birlikte plastik sanatlar eğitimiyle ilgili 
ı 

. ı 

dığer alanlar (heykel, seramik, paskı yapımı, fotoğrafçılık ... vb.) prog-

ramlaştırılarak zihinsel engelli1

' çocukların el becerisinin gelişimine 
ı 

sağladığı katkının değerlendiri11esi önerilebilir. 

3. Resim-iş dersinin zihinsel engelli çocukların el becerisinin 
ı 

gelişmesine katkısının araştırıl~asında, özel e~itim öğretmeni, resim-

iş öğretmeni, fizyoterapist ve Jeşguliyet terapistinin koordineli çalış
ması sonucu oluşturulan bir proıamın rolünün değerlendirilmesi öneri-

lebilir. l 

1 

4. Zihinsel engelli çocuğa şahip olan ailelerin çocuklarına verilen 

resun-ış eğitiminin el beceril~rinin gelişimine ilişkin görüşlerinin 
değerlendirilmesi önerilebilir. \ 

5. Okullarda zihinsel eng~lli çocukları için hazırlanan resıın-ış 

dersi uygulamalarına, özel eğiJim öğretmenleri ile birlikte resım-ış 
ı 

dersi öğretmenlerinin de katıiniası sonucu oluşturulan bir değerlen-

I dirme önerilebilir. 
ı 

6. Hem zihinsel hem de fiziksel engelli çocukların el becerisinin 
ı 

gelişimine resim-iş dersinin katkısı ile ilgili özel eğitim öğretmen
ı 

lerinin görüşlerinin değerlendirilresi önerilebilir. 

7. Hem zihinsel hem de fiziksel engelli çocuklarla çalışan fizyo

terapistlerin, resim-iş dersinin Jocukların el becerilerinin gelişimine 
ı 

katkısı ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi önerilebilir. 

8. Zihinsel engelli çocuklarlu el becerilerinin gelişiminde resim-iş 
ı 

dersinin katkısı ile ilgili resifı-iş dersi öğretmenlerinin rolünün 

değerlendirilmesi önerilebilir. 1 

ı 

9. Zihinsel engelli çocuklara verilen resim-iş dersi eğitiminde 

kullanılan araç-gereçlerin çocuğuh el becerisinin gelişmesine katkısı ile 

ilgili değerlendirme önerilebilir. \ 
ı 

1 O. Resim-iş ders i programı fOnularının zihinsel engelli çocuklara 

sahip aileler tarafından çocuğun 
1

1 el becerilerinin gelişiminde kullanıl

ması durumundaki etkililiğin değ~rlendirilmesi önerilebilir. 
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EK. A. ANKET FORMU ORNEGI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ı. Cinsiyetiniz; i 
ı 
ı 

ı 
ı 

) Bayan ( ) IBay 
ı 

2. Branşınız; 
1. 

( ) Zihinsel engelliler alanı; 

( ) Milli Eğitim Bakanlığının öz~l eğitim ile ilgili hizmet içi 

kursuna katılmış olmak 

3. Eğitim alanında çalışma süresi; 

( ) 1-3 ( 

4. Mezun olduğunuz alan; 

( ) Özel Eğitim ( 

İKİNCİ BÖLÜM 

ı, 

ı 

ı! 
ı 

) 3-5 
ı 

ı 

) Diğer alanlar 
ı 

ll 

( ) 5 ve fazlası 
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İlköğretim okulu zihinsel engellr çocukların resim-İş dersinin uygulanması ve 
'ı 

eğitim ortamı ile ilgili sorular; 

EVET HAYIR 

1. Zihinsel Engeliiierin eğitimi alanırtda eğitim aldınız mı? ( ) ( 
. ı 

'") Resim-Iş dersi konusunda eğitim aldınız mı? ( ) 
. ı 

3. Okulunuzda resim-iş dersi veriliy~r mu? ( 

4. Çocukların engellilik durumlarına uygun bir resim-iş dersi 
ı 

eğitim programı uygulanıyor mu? 1

1 
( ) ( ) 

ı 

5. Resim-iş öğretmenleri ve özel eğitimi öğretmenleri koşulları 
ı 

geliştirme, yeni program hazırlam*, farklı seviyelere uygun 
ı 

teknikler geliştirme konusunda fikir alış-verişinde bulunuyor mu? 
ı 

( ) ( ) 
ı 

6. Çocukların engeliilik durumlarına uygun resim-iş dersi 

programı uyguluyor musunuz? 1 ( ) ( ) 



ı 

1 

7. Okulunuzda yapılan resim-iş deLi etkinlikleri çocukların 
ı! 

beceri düzeylerine göre ayrım y~pılarak uygulanıyor mu? 
ı 

8. Resim-iş dersi programın fizikst:l gelişirnde tedavi edici 

yönünü uyguladığınız eğitimde u1rgulanıyor mu? 

9. Çocuğun el becerisinin gelişiminde etkili olarak resim-iş 

dersinden faydalanıyor musunuJ? 
ı 
ı 

10. Yapılan resim-iş etkinliklerinin sonucunda çocuğun ne tür bir 
ı 

beceri kazanabileceğinin ölçümünü önceden yapıyor musunuz? 

ll. Çocuğun güven duygusunun gellişiminde resim-iş dersinden 
! 

faydalanıyor musunuz? 1. 

12. Resim-iş dersini çocuğun cesarcltini geliştirmede 
ı 

kullanıyor musunuz? 
1 

13. Çocuğun gelişiminde motivasyonu arttırmak için resim-iş 

dersini kullanıyor musunuz? \ 
ı 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

14. Resim-iş dersinin yapıldığı için uygun bir ortam (atölye) var mı? ( 

15. Resim-iş dersinin yapıldığı ortaJda çocukların yaptığı çalışmalar 
el becerilerinin geliştirilmesi arnlema yönelik mi? 

16. Resim-iş dersinin uygulandığı otamda kullanılan malzemelerin 

kullanım kolaylığı var mı? ı 
ı 

ı 7. Resim-iş dersinin uygulandığı ortamda çalışmalar sistemli ve 
ı 

birbirini tamamlar nitelikte mi? 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1 

( ) 

( ) 

( ) 
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( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( 

( ) 

( ) 

( ) 

İlköğretim okulu zihinsel en1gelli çocuklarına resim-iş ders programının 

uygulanması ile ilgili sorular; 

ıs. "Yoğurma maddeleri" konusunu:çocuğun el 
ı 

becerisinin gelişmesine katkı sağlaması için 

uyguluyor musunuz? l 
ı 9. "Y oğurma maddeleri ile çalışma ar" konusunda 

eliyle "sıkma" ve "bastırma" ya~masının çocuğun 
el becerisinin gelişimine katkısı 1e kadardır? 

ÇOK ORTA AZ HİÇ 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 



ı 

! 

ı 
ı 

20. "Yoğurına maddeleri ile çalışm1ar" konusunda 
ı. 

"parmakları arasında yuvarlamat' ve "Parmakla 
ı, 

çukurlaştırma" yapmasının çocuğun el becerisinin 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? 1 ( ) 

21. "Yoğurma maddeleri ile çalışm~lar" konusunda 

"eliyle şekillendirme", "bastırtak", "kazıyarak" 

şekil vermenin çocuğun el beceqsinin gelişmesine 

katkısı ne kadardır? 
i 

22. "Yoğurma maddeleri" konusu n~ kadar amaca 
ı 

( ) 

yönelik uygulanabilmektedir? 1 ( ) 

23. "Kağıt çalışmaları" konusunu ç+uğun el becerisinin 

gelişimine katkı sağlaması için ulyguluyor musunuz? ( ) 

24. Kağıdı "yırtma" ve "yapıştırma'ı' çalışmalarının 

çocuğun el becerisinin gelişmesibe katkısı 
ı 

ne kadardır? 
ll 

ı 

25. "Kağıt katlama" çalışmasının ço~uğun el 

becerisinin gelişmesine katkısı ne kadardır? 
ı 

26. "Makas kullanma" çalışmasının !çocuğun el 

becerisinin gelişmesine katkısı Je kadardır? 
ı 

27. "Makasla kağıt kesme" çalışmasının çocuğun el 
ı 

becerisinin gelişmesine katkısı ne kadardır? 
ı 

2~. "Kağıt çalışmaları" konusu ne Mıdar amaca 
ı 

yönelik uygulanabilmektedir? \ 

29. ''Çizgisel çalışmalar" konusunu çocuğun el 
i 

becerisinin gelişmesine katkı sağlaması için 
ı 

uyguluyor musunuz? ı 

30. "Cctvcllc çizgi" çalışmasının ço~uğun el 
ı 

becerisinin gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

31. "Şablonla çizgi" çalışmasının çocuğun el 
ı 

becerisinin gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

32. "Çizgisel çalışmalar" konusu ne ı kadar amaca 
' 

yönelik uygulanabilmektedir? ı 
ı, 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 



' 

1 

1 

33. "Renkli çalışmalar" konusunu çobuğun el 
1 

becerisinin gelişmesine katkı sağılaması için 
ı 

uyguluyor musunuz? 1
1 

'ı 
34. "Pastel boya" çalışmasının çocuğun el becerisinin 

ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? 1 

ı 
35. "Kuru boya" çalışmasının çocuğ~n el becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 1
1 

36. "Sulu boya" çalışmasının çocuğuhel becerisinin 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? ' 
! 

37. "Parmak boya" çalışmasının çocJğun el 
ı 

becerisinin gelişimine katkısı ne ~adardır? 
ı V 

38. "Pastel boya kazıma" çalışmasının çocugun el 

becerisinin gelişimine katkısı ne ~adardır? 
ı 
ı 

39. "Renkli çalışmalar" konusu ne kadar amaca 
ı 

yönelik uygulanabilmektedir? i 

40. "Renkli çalışmalar" konusunda hhzırlanmış 
ı 
ı 

kompozisyonların kullanılmasının 1çocuğun el 
' 

becerisinin gelişmesine katkısı ne. kadardır? 
ı 

41. "Renkli çalışmalar" konusunda kompozisyonların 
ı 
ı 

çocuğun çizmesinin el becerisine katkısı 

ne kadardır? 

42. "Sünger baskı" konusunu çocuğun el becerisinin 

ı 
gelişmesine katkı sağlaması için , 

uyguluyor musunuz? 

43. "Yaprak baskı" çalışmasının çocuğun 
ı 

cl becerisinin gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

44. "İp baskı" çalışmasının çocuğun cl becerisinin 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? 

45. "Patates baskı" çalışmasının çoculğun el 
ı 

becerisinin gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

46. "Baskı teknikleri" konusu ne kadar amaca 

yönelik uygulanabilmektedir? 

63 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 
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47. "Baskı teknikleri" konusunu çocuğun el 
ı 

becerisinin gelişmesine katkı sağ'laması için 

uyguluyor musunuz? 
ı 
'ı ( ) ( ) ( ) ( ) 

48. "Serbest çalışmalar" konusunu çbcuğun el 
ı 

becerisinin gelişmesine katkı sağ[aması için 
ı 

uyguluyor musunuz? 
1 

( ) ( ) ( ) ( ) 

49. "Su kağıdı çalışmaları"nın çocuğbn el becerisinin 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? ı ( ) ( 
ı 

) ( ) ( ) 

50. "Kola kağıdı çalışması"nın çocuğun el becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

( ) ( ) ) ı ( ( ) 

51. "Serbest çalışmalar" konusu ne kadar amaca 
ı 

yönelik uygulanabilmektedir? 
1 

( ) ( ) ( ) ( ) 

52. "İki boyutlu çalışmalar" konusunu çocuğun el 
ı 

! 

becerisinin gelişmesine katkı, sağlaması için 

uyguluyor musunuz? \ ( ) ( ) ( ) ( ) 

53. "Resim çalışmalarının" çocuğun 61 becerisinin 

gelişimine katkısı ne kadardır? 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 

54. "Kolaj çalışması"nın çocuğun el ~ecerisinin 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? 
ı 

( ) ( ) ( ) ( ) 

ss. "İki boyutlu çalışmalar" konusu rle kadar amacına 
ı 

yönelik uygulanabilmektedi? ı ( ) ( ) \ ( ) 
ı 

) 

56. "Vitray çalışmaları"nı çocuğun eli becerisinin 

gelişmesine katkı sağlaması için ! 

ı 
ı 

uyguluyor musunuz? ı ( ) ( ) ( ) ( ) 
ı 

ı 

57. "Boyama vitray" çalışmasının çocuğun el 
i 

becerisinin gelişimine katkısı ne ~adardır? ( ) ( ) ( ) 

58. "Kağıt vitray" konusunun çocuğun el becerisinin 
ı 
ı 

gelişimine katkısı ne kadardır? ' 

59. "Vitray çalışmaları" konusu ne kldar amacına 
( ) ( ) ( ) ( ) 

yönelik uygulanabilmektedir? ( ) ( ) ( ) ( ) 





EK. B. İL MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ'NE BAGLI ANKET 
! 

UYGULANACAK OKULLAR 
ı 
ı 

1. Eskişehir Rehberlik Araştırma Merkezi 
ı 

• ı 

2. Avukat Lütfi Ergökmen Ilköğretim Okulu 
! 

3. Alparslan İlköğretim Okulu 

4. Barbaı·os İlköğretim Okulu 

S. Çamlıca Ticaret Odası İlköğretim Okulu 

6. Dumlupınar İlköğretim Okulu 

7. Gazi İlköğretim Okulu 

8. Halil Yasin İlköğretim Okulu 

9. Hava İkınal İlköğretim Okulu 

1 O. İbrahim Karaoğlanoğlu İlköğretim Okulu 

ı ı. İsmet Paşa İlköğretim Okulu 

ı 2. Murat Atılgan İlköğretim Okulu 

ı 3. Şeker İlköğretim Okulu 

14. Turan İlköğretim Okulu 

15. Uluönder Eğitim Uygulama Okulu 

16. Ziya Gökalp İlköğretim Okulu 

ESKİŞEHİR SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜGÜ'NE BAGLI 
ı 

ANKET UYGULANACAK OKULLAR 

1. GÖRSEM 

2. Özel Sevgi Eğitim Merkezi 
.. ı 

3. O zel Can Zihinsel Engeliii er Eğitimi Merkezi 

4. Özel Eylül Eğitim Merkezi 

66 
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EK. C. ANKET FORMU KLA \IUZU 

Sayın öğretmen, 

Eskişehir Halil Yasin İ.Ö.O.da Resim-İş Öğretmeni olarak çalışmaktayım. 
•• ı 

Ayrıca; Anadolu Vniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 
. .. ı 

Resim-Iş Oğretmenliği Programında yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenimimi 

sürdürmekteyim. Sizin cevaplayac,ğınız bu Anket Formu yüksek lisans tezimiz 

verilerini oluşturacağı için önem taşımaktadır. 
ı 

İlköğretim okulu zihin engelli !çocukların el becerilerinin gelişmesine resim-iş 
ı 

dersinin katkısı ile ilgili öğretmen g~rüşlerini belirlemeye çalışan bu anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölürhde kişisel bilgiler; ikinci bölümde resim-iş dersi 
! 

uygulama ve resim-iş eğitim ortam~ ile ilgili öğretmen görüşleri; üçüncü bölümde 
i 

resim-iş dersi programının uygulanmisı ile ilgili öğretmen görüşlerini almaya yönelik 

sorular yer almaktadır. 'ı 

ı 

Anket formu ile elde edilecek bilgilerden sadece bilimsel amaçlı bir çalışmada 
ı 

yararlanılacak, bilgiler başka bir arrlaçla kullanılmayacaktır. Vereceğiniz doğru ve 
ı 
ı 

samimi yanıtlar, araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğinin yüksek olmasını sağlaya
ı 

caktır. Yanıtlamada, verilen seçeneklerden uygun gördüğünüz yanındaki parantez 
ı 

içine çarpı işareti (X) koyunuz, lütfen;. 

ı 
Katıldığınız için teşekkür eder, Çalışmalannızda başarılar dilerim. 

1 
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EK. D. T.C. ESKİŞEHİR VALİLİGİ MİLLİ EGİTİM MÜDÜRLÜGÜ 
ı 

ANKET İZİN BELGESi ÖRNEGİ 

T.C. 

ESKİŞElfİR V ALİLiG i 
Milli Eğitim Müdürlüğü 

ı 

SA YI : B. 08.4.MEM.4.26.00.02.000/: 

KONU : Anket uygulaması 
ı 

.. ı 
V ALILI~ MAKAMINA 

İlimiz Anadolu Üniversitesinden alınan ekli yazılarda, Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü Yüksek Lisans Programında Öğrenim gören aşağıda adı yazılı öğrencilerin 
ı 

yüksek lisans tezi ile ilgili, isimleri karşısında konusu belirtilen, anketin belirtilen 

okullarda uygulamaları için izin istenilm~ktedir. 
ı 

Aşağıda belirtilen anketıerin aşağıda isimleri karşısında belirtilen okul 
ı 

öğretmenlerine uygulanması, anket sonucunda müdürlüğümüze bilgi verilmek 

kaydıyla uygun görülmektedir. 
' 

Makamlarınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarımza arz ederim. 

ı 

OLUR 
ı 

······+./05/2002 

ı •• •• 

M. Y~şar OZGUL 
ı 

Vali. a. 

Vali ~ardımcısı 

i 

Qğrencjo_ü:ı._ adı soyadı : Anketin konusu 
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