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Odak Grup Tartışmaları

• İki odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir.

• İlkinde 8 diğerinde 3 öğretmen katılımı söz 
konusu olmuştur.

• Süre 60 dakikayı aşmamıştır.

• Çift moderatörlü olarak sürdürülmüştür. 



• Öğretmenlerle beraber onların sorunları 
üzerinde sınıf/eğitim ortamında 
karşılaşılabilecekler üzerine ortak senaryo 
geliştirmey çalışılmıştır 

• Senaryolarında geçen sorunlara ne çözümler 
üretebilecekleri hakkında görüşmeleri 
alınmıştır. 



• İlk grupla gerçekleştirilen görüşmede 
öğretmenleri odaklamak çok zor olmuştur. 

• Daha ziyade neler yapılması gerektiği 
anlamında temel konular konuşulmuş, kişisel 
yansıtmaları sınırlı kalmıştır. 

• Ekibin termionolojiye hakimiyet konusunda 
çok iyi olduğu, özel durumlar için olası çözüm 
önerilerinde seçenekleri oluşturmakta 
zorlandıkları görülmüştür. 



• İkinci grupla çalışırken hem küçük grup 
olmaları hem de daha çabuk örneklere 
yönelmelerinden dolayı daha fazla sorunlara 
dönük konuşulabilmiştir. 

• Yanıtlarda genel terminoloji konusunda diğer 
grup kadar detaylı kullanmadıkları 
görülmüştür fakat sık kullanılan kavramlar 
yerinde kullanılmıştır. 



• Eğitimcilerin sorunlara çözümler üretirken 
daha önceden başarı elde ettikleri yöntemlere 
çok odaklandıkları

• Müdahale yerine öncülleri düzenleme 
konusuna daha çok yöneldikleri

• Öğretimsel konularda kendi uzmanlık 
alanlarının etkisinin önemli derecede 
hissedildiği tespit edilmiştir. 



Yüz Yüze Görüşmeler

• Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerle çalışan ve 
eğitim temelli çalışan profesyonellere bazı 
sorular yöneltilmiştir?

– Sizce en çok zorlandığınız konular nelerdir?

– Size göre diğer profesyonellerin en çok 
zorlandıkları konular nelerdir?

– Size göre zihinsel engelli çocuklarla çalışan 
profesyonellerin sahip olmaları yeterlikler 
nelerdir?



• Temelde 4 sorunun yönlendirildiği 
profesyonellerle gerçekleştirilen görüşmeler 
esnasında gelen yanıtlara göre genişletmeler 
de gerçekleştirilmiştir. 



Görüşme Sonuçları Hakkında

• Zorlandıkları konular olarak  
– En sık alınan yanıt; davranış problemleri ve öğretime 

dönük yaşadıkları zorluklar olmuştur 

– Devamındaysa; müfredat eksikliği, dil becerilerini 
geliştirmeye dönük sorunlar olmuştur

Bu soruya gelen yanıtlara yapılan genişletmelerde 
öğretmenler sözü öğretmenlerin yeterliklerinin sınırlılığına 
getirmektedirler. Alana girmeden ya da girdikten sonra 
ciddi eğitimler almaları gerektiği vurgusunu yapmışlardır. 



• Profesyonellerin zorlandıkları konular 
hakkında görüşler;

– Öne çıkan yanıtlar öğretim ve davranış sorunları 
olarak belirlenmiştir. 

– İzleyen yanıtlar, dil öğretimi, onlarla iletişime 
geçme becerileri, ailelerle işbirliği geliştirm 
olmuştur. 

DipNot: Eğitimcilerin soruya yanıt verirken odaklanamadıkları, sonra yanıt 
vermek istedikleri ve düşünmem gerek ya da “sanırım” kelimesini çok 
kullandıkları görülmüştür. 



• Yeterlikler konusunda öğretmen görüşleri

– Gelen yanıtlar konusunda öne çıkan tek başlık 
“yeterlik” kavramı konusunda öğretmenlerin yanıt 
verememesidir. 

– Yanıtlar içinde; iletişime geçebilme, davranışlarla 
uğraşabilme ve vicdanlı olma gibi yanıtlardan önceki 
sorulara atıfta bulunarak bahisler söz konusudur. 

DipNot: Kısaca tanımlanacak olursa öğretmenlerin adanmışlık 
sergileyecekleri, bilgi, ilgili beceri ve beklenilen yapabilirliklerinin listesidir. 



Yeterlikler Hakkında Kısa Anket

• Görüşmelerde öğretmen yeterlikleri hakkında 
yanıt gelmeyince Almanya eğitimine 
dayanarak kısa bir anket çalışması 
gerçekleştirilmiştir. 

• Hızlı şekilde düzenlenen bu çalışma sonuçları 
gerçek anlamda kullanılamaz fakat işaret edici 
olarak da göz önünde bulundurulmuştur. 



• Almanya’da çalışan alandışı eğitimcilerin 
hizmet içi eğitim ve gelişimlerinde kullanılan 8 
temel yeterlik alanından Almanya özeli için 
olan 2 çıkarılmıştır ve ek olarak Türk özel 
eğitim öğretmenliği yeterlikleri de katılmıştır. 



• Türkiye çapından 49 yanıtla tamamlanan 
çalışmanın sonuçları kabaca ele alındığında 

– Alman yeterlikleri 

– Türk yeterlikleri çok yüksek oranda destek 
görmüştür. 

DipNot: Buradaki konu tamamen öğretmenlerin kendilerinin tanımlamak 
zorunda kalmaları yerine adı konulmuş uygun eğitimcilik davranışları 
hakkında net maddeler görmeleridir. 



Modül Geliştirme

• Sahadan elde edilen verilerin 
Değerlendirilmesi

• Alanyazının Değerlendirilmesi 

• Profesyonel Görüşler 



Sahadan Gelen Veriler

• Nicel veri kısmında ortaya çıkan konular; 

– Tecrübe (çeşitli bakımlardan)

– Eğitim alanı dışından olmak 

– Hizmetiçi eğitim düzeyi farklılaşması

– Profilin çok dağınık olmasıdır. 



“Olası En Kötü Senaryo”

Eğitim alanının dışından yokluk ya da çok sınırlı 
ve devam etmeyen hizmetiçi eğitimle gelen, 
sınırlı ya da kemikleşmiş yanlış uygulamaları 
pekiştiren geniş tecrübenin her şekilde kendi 

işimi yaparım anlayışıyla birleşmesidir.  



Alanyazın Etkisi

• Tükenmişlik 

• Hizmetiçi eğitimlerin özellikleri 

• Yeni ya da gündem katılan yaklaşımlar



Profesyonel Görüşler

• Öğretmen yetiştirme tecrübesi 

• Sertifika programı 

• Mesleki geçmişler 



Sonuç İtibariyle
Modüller için Alınan Temel Karar

• Geliştirilen modülün konu başlıklarının yeterlik 
kavramının “beceri” vurgusuna odaklanması, 

• Beceri geliştirmek için saha uygulaması öncesi 
hayal ettirici gerçek saha örnekleriyle 
desteklenmesi,

• Bilgi konusunda terminolojiye boğulmayan ama 
ortak dil için zaruri kavramların öne çıkarılması,

• Basit, sade, anlaşılabilir bir anlatım içermesi 
gerektiğidir.



• Bunların yanında öğretmenlerin amaç yazımı ve 
bunları gerçekleştirirken farklı beceri alanlarının 
nasıl birlikte geliştirilebileceğine dönük bir algı ve 
anlayış geliştirilmesidir. 

• Destekleyici olarak branş öğretmeni dahi olsa, 
kendi konusuyla ilgili çalışırken BEP lerdeki 
amaçlara nasıl destek verilebileceği hakkında 
görüş geliştirmektir. 

• Son olarak; kendini izleme ve değerlendirme 
süreçlerine yer verecek araçların eklenmesi de 
gerçekleştirilmiştir. 


