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Bu araştırmada, zihinsel yetersizliği olan bir öğrenciye şarkı ile desteklenen video
model olma yöntemi aracılığıyla özbakım becerilerinin öğretilmesi planlanmıştır. Bu
doğrultuda, şarkı ile desteklenen video model olma yönteminin zihinsel yetersizliği olan
bireylere çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerini öğrenme üzerindeki
etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden yoklama denemeli beceriler arası
çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya sekiz yaşında arasında zihinsel
yetersizliği olan bir birey katılmıştır. Yönteminin, beceri öğretimindeki etkililiğini
değerlendirmek üzere başlama düzeyi, öğretim, izleme ve genelleme oturumları
düzenlenmiştir.
Araştırma bulguları; şarkı ile desteklenen video ile model olmayla öğretim
sonucunda, toplumsal uyum becerilerinin kazanıldığını ve bu becerilerin uygulama sona
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erdikten sonra da kullanılmaya devam edildiğini ve farklı ortam ve araç-gerece
genelleyebildiğini göstermiştir. Uygulama sonrası, öğrencinin annesi ve öğretmeni ile
yapılan görüşmeler sonucunda, bu becerilerin öğretiminden memnun oldukları belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Şarkı İle Desteklenen Video Model, Toplumsal Uyum Becerileri,
Beceri Öğretimi, Zihinsel Yetersizlik, Akran Model.
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EFFECTIVENESS OF TEACHING THROUGH VIDEO MODELING
SUPPORTED BY SONG ON MENTALLY HANDICAPPED STUDENTS TO
TEACH SELF-CARE SKİLLS
Seden İNECİ
Near East University
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Master Thesis
June,2016
Thesis Supervisors: Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE
Doç. Dr. Hasan AVCIOGLU

This study planned to teach a mentally handicapped student how to wear socks,
shoes and jumper using teaching with video modelling which supported by song. The
purpose of this research is to find the effects ofpractice over the mentally handicapped
students.
In this research, teaching the self-care skills were evaluated with the effectiveness
of teaching with video modelling supported by song and used one of the single subject
research methodologies, multiple probe with probe trials design across skills. In this
research one student who is eight was participated. Baseline, training, following and
generalizing sessions was organized to evaluate the effectiveness.
Research findings showed that, a mentally handicapped student gained acquire self
care skills and after gaining those skills and continued to use the skills. Furthermore the
student continue to use in different situation and to different materials.
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After the interviews done with the mother and the teacher of the student about the results
of teaching skill it was seen that they were satisfied with these skills.
Keywords: Video Modeling Supported By Song, Teaching Skills.Self-Care Skills, Peer
Modeling, Intellectual Disabilities.
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BÖLÜM I
I.GİRİŞ

Araştırmanın giriş bölümünde problem, amaç, önem, sınırlılıklar ve tanımlar
açıklanmaktadır.

1.1. Problem Durumu

Özel eğitim, özel gereksinimi olan öğrencilere, sistematik bir şekilde sunularak
toplum hayatında bağımsız yaşayabilmeleri için gereksinim duydukları bilgi ve becerileri
kazandırmaktadır (Gözün ve Yıkmış, 2004).
Türk Milli Eğitim Sistemi'nin genel amaç ve ilkelerine paralel olarak, özel eğitimin
nihai amacı, özel gereksinimi olan öğrencilerin; toplum içindeki rollerini gerçekleştirerek,
toplum yaşamına uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu öğrenciler olarak yetişmelerini
sağlamaktır. Bununla birlikte uygun eğitim programları ile öğrencileri, toplum yaşamına
hazırlamaktır (MEB, 2012).
Özel gereksinimi olan öğrenciler, birbirinden farklı bireysel ve gelişimsel özellikler
içinde yer ' aldığından heterojen bir grup oluşturmaktadır Zihinsel yetersizliği olan
öğrenciler, özel gereksinimi olan öğrenciler kapsamında yer almaktadır. Bu öğrenciler,
normal gelişim gösteren öğrencilerden farklı özelliklere sahip olmakta ve farklı davranışlar
sergilemektedirler (Eripek, 2007).
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, bağımsız yaşamaları ve topluma uyum
sağlamaları için, özbakım becerilerini kazanmaları gerekmektedir. Bu beceriler, öğrenci
bağımsız yaşamaya götüren yolda, en önemli ihtiyaçları karşılamaktan iş ve mesleki
becerileri kazandırmaya kadar hayat boyu devam edecek olan birçok beceriyi
kapsamaktadır. Özbakım becerileri, bağımsız yaşam becerilerinin kazanılmasına temel
olabilen, çoğunlukla karmaşık zincirleme becerilerdir. Beslenme, özbakım ve günlük
yaşam becerileri bu becerilere örnek oluşturmaktadır. Özel gereksinimi olan öğrencilerin,

toplum yaşamına uyum sürecinde bağımsız olarak yer alabilmesi ve yaşam kalitelerini
artırması bu becerilerin kazanılmasına bağlıdır (Mechling ve Ortega-Hurndon, 2007).
Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, sınırlı bir sosyal çevreye sahiptir. Bu nedenle
normal gelişim gösteren öğrencilere göre topluma uyum sağlamakta daha fazla problemler
yaşamaktadırlar. Bununla beraber, özel gereksinimi olan öğrenci sayısı, öğrenci-özel
eğitim öğretmeni sayılarının oranlarındaki yetersizlikler, uygulanan özel eğitim öğretim
programları, maddi imkanlar gibi etkenler bu becerilerin öğretilmesini ve kazandırılmasını
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, öğretilmesi amaçlanan becerileri prova etmek, uygulama
ortamının gerçek ortama transferini gerçekleştirmek gerekmektedir (Ayres, Langone, Boon
ve Norman, 2006, akt.Çiftçi, 2001).
Normal gelişim gösteren öğrenciler, toplum yaşamı içinde ihtiyaç duyulan
becerileri çevresinde bulunan öğrencileri model alarak veya çevrelerinde bulunan
öğrencilerden çok az yardım alarak bağımsız olarak gerçekleştirebilmektedirler. Zihinsel
yetersizliği olan öğrenciler, özbakım becerilerini kazanmada güçlükler yaşamaktadır. Bu
sebeple, bu öğrencilere, özbakım becerileri ivedi olarak kazandırılmalıdır. Hazırlanan
beceri öğretim programları doğrultusunda özbakım becerilerine öncelik verilmesi
gerekmektedir (T.C. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014).
Türkiye'de bulunan özel eğitim okullarında özbakım derslerini, zihinsel yetersizliği
olan öğrenciler, özel eğitim ilkokul ve ortaokullarında haftada birer saat, özel eğitim iş
uygulama merkezlerinde haftada iki saat olacak şekilde almaktadırlar. Bununla beraber
özel eğitim meslek eğitim merkezlerinde özbakım becerileri dersi verilmemektedir (T.C.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2014). Türkiye' de özel
gereksinimi olan öğrencileri, toplumsal hayata hazırlamayı amaçlayan özbakım becerileri
derslerine, ayrılan süre çok azdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise, 28 Ocak 2016
tarihinde yayımlanan resmi gazetede, özel eğitime yönelik müfredat programı
çalışmalarına yeni başlatılmış olduğu bildirilmektedir. Program çalışmalarına yeni
başlanıldığı için bu program kapsamında özbakım becerileri derslerine yer verilip
verilmediği bilinmemektedir.
Özel gereksinimi olan öğrencilere öğretim programı hazırlarken, seçilen öğretim
yönteminin etkili ve verimli olmasına dikkat edilmelidir (Miller ve Test, 1989, akt.
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Emecen, 2008). Verimlilik, kullanılan öğretim yönteminin etkili biçimde sonuçlanması ve
kullanılan yöntemle birlikte becerinin diğer öğretim yöntemlerine göre kısa sürede
kazandırılması ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencinin kazanmadığı beceriyi, öğretim
bittikten sonra kazanması veya kazanabilir hale gelmesi ise öğretimde etkililiği ifade
etmektedir (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2001). Beceri öğretimine başlanmadan önce
etkili ve verimli yöntemler alan yazından incelenmeli ve uygun koşullar doğrultusunda
hazırlanabilecek olan en etkili yöntem seçilmelidir. Düzenlenen eğitim programları
öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmalı ve önkoşul beceriler göz önünde
bulundurulmalıdır.
Özbakım becerilerinin öğretiminde, doğrudan öğretim, bilişsel süreç, işbirliğine
dayalı öğretim, akran öğretimi, yanlışsız öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim
,basamaklı öğretim ve video model olma gibi öğretim uygulamaları kullanılmaktadır.
Bunun yanı sıra video ile model olma stratejilerinin, tek basamaklı ve/veya zincirleme
basamaklardan oluşan çeşitli becerileri kazandırmada etkili ve verimli olduğunu
göstermektedir (Mechling ve Ortega-Hurndon, 2007).
Video model olma öğretim yöntemi; hedef öğrencilerin, hazırlanan video
görüntüsünü izlemesi ve videoda yer alan modelin model alınması olarak tanımlanan,
bilimsel dayanakları bulunan etkili bir öğretimdir (Vuran ve Gül, 2012). Alanyazın
incelendiğinde zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özbakım becerilerini kazandırmada,
(Norman, Collins ve Schuster, 2001),

alışveriş yapma ve satın alma becerilerini

kazandırmada (Ayres ve Langone 2002), market reyon işaretleri ve onların yerlerini
okumada (Mechling ve diğerleri 2002), yiyecek hazırlama becerisi kazandırmada (Rehfeld,
R., Dahman, D., Young, A., Cherry, H.

ve Davis, P. 2003), kahve yapma ve kahve

servis etme becerilerinde (Bidwell ve Rehdfeldt, 2004), fast food restoranlarda sözel yanıt
verme ve hesabı ödeme becerisini kazandırmada (Mechling, Pridgen ve Cronin, 2005),
para kullanarak marketten bir şeyler satın alma becerisinde (Ayres ve diğerleri, 2006),
toplumsal ortamlarda mesleki becerileri kazandırmada (Laarhoven, Laarhoven-Myers ve
Zurita, 2007), makama pişirme becerisi kazandırmada (Halisküçük, 2007), yangın
söndürme becerisini kazandırmada (Mechling, Gast ve Gustafson, 2009), otel kat
hizmetleri becerilerini kazandırmada (Değirmenci, 201 O), günlük yaşam becerilerini
kazandırmada (Öncül ve Özkan- Yücesoy, 2010), kredi kartını kullanma becerisini
kazandırmada (Mechling, Gast ve Barthold, 2010), günlük yaşam becerilerini
3

kazandırmada (Ertekin, 2015), video model olma yönteminin etkili olduğu bulunmuştur.
Ertekin (2015), zihinsel yetersizliği olan öğrencilere günlük yaşam becerilerini
kazandırmada video model olma ve şarkıyla desteklenen video model olmanın etkililiğini
ve verimliliğini karşılaştırmıştır. Ayakkabı boyama ve kazak katlama becerilerini ele
almıştır. Araştırma sonunda, şarkıyla desteklenen videoyle model olma yönteminin, video
model olma öğretim yöntemine göre daha etkili ve verimli olduğu görülmüştür.
K.K.T.C.'de yapılan çalışmalar incelendiğinde ise daha önce şarkı ile desteklenen video
model öğretim yöntemi ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri kazandırmada kullanılan şarkı ile
desteklenen video model olma yönteminin kullanılmasının kolaylık sağlayacağı
düşünülmektedir. Alan yazında özbakım becerileri içerisinde yer alan çorap giyme,
ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerinin öğretiminde, şarkı ile desteklenen video
model olma yönteminin, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için etkililiğinin
belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmadığından bu araştırmanın yapılmasına
gereksinim duyulmştur. Bu nedenle araştırmanın problemini, şarkı ile desteklenen video
ile model olma yönteminin zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri kazandırmada
etkililiğinin araştırılması oluşturmaktadır.

1.2. Amaç

Bu araştırmanın amacı şarkı ile desteklenen video model olma öğretim yönteminin
zihinsel yetersizliği olan öğrenciye özbakım becerilerinden çorap giyme, ayakkabı giyme
ve kazak giyme becerilerini öğrenmesi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla
araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Şarkı ile desteklenen video model yöntemi aracılığıyla hazırlanan öğretim paketi,
zihinsel yetersizliği olan öğrencinin çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme
becerilerini kazanmasında, sürdürmesinde, farklı ortam ve farklı çorap, ayakkabı ve kazağa
genellemesinde etkili midir?
2. Araştırma kapsamında yer alan zihinsel yetersizliği olan öğrencinin anne ve
öğretmeninin hedef becerilerin öğretim yöntemi ile ilgili düşünceleri nelerdir?
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1.3. Önem
Bu araştırmanın, özel gereksinimi olan öğrencilere, öğretmenlere ve özel
gereksinimli

çocuklara

sahip

ailelere

beceri

öğretiminde

katkı

sağlayacağı

düşünülmektedir. Bu çalışma aracılığıyla, özel gereksinimli çocuklara sahip aileler ve
öğretmenler, öğrencilere kazandırmak istedikleri becerileri daha kısa sürede ve daha az
emek harcayarak kazandırabileceklerdir. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin özbakım
becerilerini kazanabilmeleri için, doğal ortamda gözlem yapmaları gerekmektedir. Bu
doğal gözlem ortamında, özel gereksinimi olan öğrenciler, sahip oldukları yetersizlikten
dolayı gözlem yapamamaktadırlar. Şarkı ile desteklenen video model uygulamaları,
yetersizliği olan öğrencilere uygun ortam koşulları sunarak, görsel ve işitsel uyaranları aynı
anda sunma imkanı vermektedir. Ekran karşısında video görüntüleri izleme öğrenciye
doğal pekiştireç olmanın yanı sıra hedef beceri öğretiminde dikkat sağlayıcı uyaranlar
sunarak öğretimi keyifli hale getirmektedir. Ayrıca CD şeklinde arşivlenen öğretim
videoları ekonomik olmakla beraber uzun süre saklanabilmekte ve kullanım süresince
istenilen sayıda tekrar edilebilme özelliği açısından herkese büyük kolaylıklar
sağlamaktadır. Bu nedenle öğretim videolarının özel eğitim öğretmenleri ve aileler
tarafından, özel gereksinimi bulunan öğrencilere özbakım becerilerinin öğretiminde
kolaylıkla kullanılabileceği düşünülmektedir.
'

Araştırmada yer alan özbakım becerilerinin kazanılmasıyla beraber, zihinsel
yetersizliği olan öğrenciler, becerileri bağımsız olarak sergileyerek özgüvenlerini artıracak,
farklı beceriler kazanmaya istekli olacaklardır. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin
kazandıkları becerileri toplum içinde sergilemeleri, çevrelerindek öğrencilerin onay ve
takdirini kazanmalarını sağlayacaktır. Bu da öğrencilerin toplum tarafından kabullerinin
artmasına ve toplumla bütünleşmesine yardımcı olacaktır. Şarkı ile desteklenen video
model öğretimi, öğrencinin farkında olmadan şarkının sözlerini öğrenmesine yani sürekli
olarak becerinin basamaklarını analiz yapmasına bunun sonucunda da becerinin kalıcı bir
şekilde kazandırılmasını sağlayacaktır.
Alanyazında var olan çalışmalar incelendiğinde, zihinsel yetersizliği

olan

öğrencilere beceri öğretimini konu alan uygulamalar sınırlı sayıdadır. Bilim ve teknolojinin
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kaçınılmaz entegresinin eğitim hayatına girmesi ile güncellenen öğretim yöntemlerinin test
edilmesi ve alanyazında yer alması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın alanyazına
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma, şarkı ile desteklenen video model olma
yönteminin etkililiğini belirlemeye yönelik olduğu için önemlidir. Ayrıca araştırmayı
yapmak için hazırlanan öğretim materyalinin, özel gereksinimi olan öğrencilerle çalışan
uygulamacılara, özbakım becerilerinin öğretiminde bir rehber olarak ışık tutacağı
düşünülmektedir.
Şarkı ile desteklenen video model olma yönteminin, öğrenciye beceriyi
kazandırmada, kazandırılan becerinin sürdürülmesi ve genellenmesi açısından etkili olup
olmadığını bilme açısından önem kazanmaktadır. Çünkü bir öğretimin, etkili olduğunun
bilinmesi.. özel gereksinimli öğrencilerle çalışan kişilere ve ailelere kolaylıklar
sağlamaktadır. Bununla beraber, etkili öğretim sayesinde öğrencilere daha az zamanda
daha çok beceri kazandırılabilmektedir. Ayrıca, kazanılan becerilerin, diğer özbakım
becerilerinin kazandırılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu öğretim
yönteminin 'etkililiği ve verimliliği göz önünde bulundurularak hazırlanan öğretim
videoları, özel de hedef öğrenciye, genelde toplumdaki tüm zihinsel yetersizliği olan
öğrencilere yarar sağlayacağı düşünülmektedir.
1.4. Sınırlılıklar
Araştırmaya etki eden sınırlılıklar şu şekilde sıralanabilir:
I.Bu araştırma, K.K.T.C.-Gime ilçesinde kaynaştırma eğitimine devam eden bir öğrenci ile
sınırlıdır.
2. Araştırma, özbakım becerilerinden "Ayakkabı Giyme, Çorap Giyme ve Kazak Giyme
Becerisi" ile sınırlıdır.
3. Araştırma yoklama denemeli beceriler arası çoklu yoklama modeli ile sınırlıdır.
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1.5. Tanımlar
Zihinsel Yetersizlik: Amerikan Zeka Geriliği Birliği zihinsel yetersizliği, zihinsel ve
uyum becerilerinin ikisinde de önemli ölçüde sınırlılık olarak tanımlanmıştır. Uyum
Becerileri kavramsal, sosyal ve pratik beceriler olarak üçe ayrılmıştır. Zihinsel yetersizlik
18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır (Luckasson, Borthwick-Duffy, Buntinx, Coulter,
Craig, Reeve, Schalock, Snell, Spitalnick, Spreat veTasse, 2002).
Özbakım Becerileri: Toplumsal yaşam için ihtiyaç duyulan becerilerin doğal ortamlarda
öğretilmesidir (Hamill, 2002).
Video Modelle Öğretim: Öğrencinin sahip olduğu davranışı değiştirmesi ya da öğrenciye
yeni davranışlar kazandırmak amacıyla video kayıt sistemi kullanarak davranış ve
becerilerin öğretilmesidir (Dowrick, 1991).

7

BÖLÜM II
2. KURAMSAL TEMELLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin tanımı, sınıflandırılması, gelişim
özellikleri, eğitim programları, beceri ve beceri öğretimi, özbakım becerileri, video ile
model olma ve konu ile ilgili alanyazında var olan araştırmalar yer almaktadır.

2.1

Kuramsal Temeller

2.1.1. Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler
Amerikan Psikiyatri Birliği, ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı
DSM-5'te zeka geriliği terimini zihinsel yetersizlik olarak değiştirmektedir. Bu terim,
ilişse! kapasite (IQ) ve uyum becerilerinin her ikisinin birlikte değerlendirilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır (DSM-5, 2015).
Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlikler Kurumu, zihinsel yetersizliği,
zihinsel işlevlerle beraber uyumsal davranışlarda önemli derecedeki sınırlılık ve bunun
sonucunda günlük yaşamdaki sosyal ve pratik becerilerin birçoğunun etkilenmesi olarak
tanımlanmaktadır. Bu yetersizlik durumu 18 yaşından önce ortaya çıkmaktadır. (American
Association on Intellectual and Developmental Disabilities [AAIDD], 2010, akt Ertekin,
_Ql5).

Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, normal gelişim gösteren öğrencilere göre
ilişse! beceriler, özbakım becerileri ve uyumsal becerilerle beraber zihinsel işlevlerde
önemli derecede gerilik ve yetersizlik göstermektedir (MEB, 2015).

2.1.2. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sınıflandırılması
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin sahip oldukları yetersizlikler dikkate
alındığında, heterojen bir grubun oluştuğu görülmektedir (MEB, 2006). Günümüzde
yaygın olarak kullanılan iki sınıflandırma mevcuttur. Bunlardan biri zeka puanlarına göre
yapılan sınıflandırma diğeri ise eğitsel sınıflandırmadır (Sucuoğlu, 2015).
Zeka puanlarına göre sınıflamaya göre; zihinsel yetersizlik durumu, zeka
ölçeklerinden aldığı puana göre; çok ağır, ağır, orta ve hafif olarak sınıflandırılmaktadır
(Akçamete, 2009).
Hafif dereceli zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, zeka puanları 50'den yaklaşık
O'e olan bireyleri kapsamakta ve akademik başarılarının sürekli olarak düşük kalmasıyla
kendilerini belli etmektedirler. Bu kategoride yer alan öğrencilerin pek çoğu okula
başlayana kadar fark edilememektedir (Akçamete, 2009).
Orta dereceli zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, zeka puanları 35-40'dan 50-55'e
olan bireyleri kapsamaktadır. Okulöncesi döneminde göstermeleri gereken dönme, oturma,
tutunarak ayakta durma ve emekleme gibi becerileri önemli derecede gecikmeli olarak
sergilediklerinden dolayı erken fark edilmektedirler. Bu öğrenciler, dil öğrenme ve zihinsel
becerileri edinmede de yavaş ve gecikmeli bir gelişim göstermektedirler (Akçamete, 2009).
Ağır ve çok ağır zihinsel yetersizliği olan öğrenciler doğumdan hemen sonra fark
edilmektedirler. Bu öğrencilerin genellikle başka sağlık problemleri de bulunmaktadır.
Hareketleri sınırlıdır, kişisel bakımlarını yapmada yetersiz kalırlar ve gün boyu bakıma
tiyaç duymaktadırlar (Akçamete, 2009).
Eğitsel sınıflandırma kapsamında; zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, eğitim
ortamlarında öğrenebilecekleri bilgi ve becerilerin belirlenmesi ele alınmaktadır. Eğitsel
andırmada zihinsel yetersizliği olan öğrenciler eğitilebilir, öğretilebilir, ağır derecede
el yetersiz öğrenciler olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır (Akçamete, 2009).
Eğitilebilir düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 6-12 yaş düzeyinde zekaya
p olabilirler. Zeka bölümleri 45-74 aralığındadır. Bu öğrenciler, normal zihinsel
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gelişim

gösteren

öğrencilere

öğrenebilmektedirler

benzerlik

göstermektedir.

Temel

akademik

becerileri

(Özgür, 2004).

Öğretilebilir düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin zeka bölümleri 25-44
aralığındadır. Matematik, okuma-yazma gibi akademik becerileri öğrenememektedir.
bireyler iletişim, özbakım ve günlük yaşam becerilerini kazanabilmektedirler

Bu

(Eripek,

2003).
Ağır derecede zihinsel yetersizliği olan öğrenciler yaşamları boyunca, başkalarının
bakım ve korumasına ihtiyaç duymaktadırlar. Zeka puanı 0-25 arasındadır (Vuran, 2002).

2.1.3. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin gelişim özellikleri
Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler sahip oldukları yetersizliklerine

bağlı olarak

etersizliği bulunmayan akranlarına göre gelişimleri sınırlı ve yavaş olmaktadır. (Akkuş,
2007). Zihinsel

yetersizliği

olan öğrencilerin

bilişsel, dil, motor ve sosyal gelişim

özellikleri aşağıda kısaca açıklanmaktadır.
Bilişsel Gelişim Özellikleri: Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dikkat süreleri
kısa ve dağınık olmaktadır. Soyut terim ve zaman kavramları çok geç gelişmektedir.
Akademik kavramları zor öğrenmektedirler. Konuşmaya zamanında başlayamamaktadırlar.
Öğrendikleri

bilgileri

ilişkilendirememekte
kavramları

ve

önceden

sahip

oldukları

ve, genelleme yapamamaktadırlar.

tepkileri

basit

olmaktadır.

bilgiyle

ya

da

eski

Erken yorulmaktadırlar.

Kendilerini

bağımsız

bilgilerle
Algıları,

olarak

ifade

edememektedirler (Akkuş, 2007).
Dil Gelişimi:
yetersizliği bulunmayan
öğrencilerin,

Zihinsel

yetersizliği

akranlarıyla

dil gelişimi

akranlarına

olan öğrencilerin,

dil gelişim

aşamaları

aynı özelliktedir. Fakat zihinsel yetersizliği
göre gecikmelidir.

Zihinsel

yetersizliği

olan
olan

öğrencilerde dil gelişim farklılıklarının yanısıra konuşma bozuklukları da görülmektedir
Sucuoğlu, 2015).
Motor Gelişim: Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, bedensel gelişimleri ilk bir
yıl içinde oldukça yavaştır. Bu öğrencilerin
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motor gelişimlerinde

önemli farklılıklar

görülmektedir. Bu öğrencilerin, el kaslarının geç olgunlaşması, başlarını dik tutamamaları,
zamanında yürüyememeleri öne çıkan gelişimsel farklılıklardandır (Ataman, 2003). Motor
gelişim alanları, fiziksel gelişime ve büyümeye bağlı olmaktadır (Mesleki Eğitim ve
Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi, Çocuk Gelişimi Zihinsel Engelliler, 2007).
Sosyal Gelişim: Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler, normal gelişim gösteren
akranlarına kıyasla daha fazla sosyal ve duygusal problemler yaşamaktadır. Bu öğrenciler,
sorumluluk almaktan kaçınmakta ve genellikle kendilerinden yaşça küçük

olan

öğrencilerle iletişim içinde olmaktadır. Ayrıca, davranışlarını kontrol etmede, seçim
yapmada ve toplum kurallara uymada problemler yaşamaktadırlar (Swanson, 2002; akt.
Cavkaytar ve Diken, 2005).
Özbakım Becerileri: Öğrencilerin öğrendikleri pratik, sosyal ve kavramsal
becerilerin toplamı olmakla beraber, öğrencilerin günlük yaşamlarında işlevsel gerekliliği
olan becerilerden oluşmaktadır (http://www.aamr.org).
Özbakım becerileri zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, hiç kimseye bağımlı
olmadan yaşayabilmeleri için gerekli olan becerileri içermektedir. Öğrencilerin bağımsız
bir şekilde yaşayabilmeleri, toplum içinde üretken ve mutlu olabilmeleri için, özbakım
becerilerini kazanmaları gereklidir . Ancak, zihinsel yetersizliği olan öğrenciler özbakım
becerilerini gerçekleştirmede zorluklar çekmektedirler. Bu becerilerin öğrenilmesi, zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin diğer insanlara olan bağımlılığını azaltmaktadır. Kazanılan bu
bağımsızlık, başarılı bir yetişkin hayatı içinde çok önemli bir yere sahiptir. Zihinsel
yetersizliği olan öğrenciler için,

bağımsız yaşama geçiş dönemi oldukça önemli bir

dönemdir. Bu dönem sonunda öğrenciler bağımsız yaşam için gerekli olan temel becerileri
kazanmış olmalıdırlar. Bağımsız yaşama geçiş zihinsel yetersizliği olan öğrenciler için
stresli bir süreçtir. Bu dönem uzmanlar ve aileler tarafından iyi planlanmalıdır (Kyeong
Hwa ve Turnbull, 2004).
Özbakım becerilerinin tam anlamıyla kazanılması ile, zihinsel yetersizliği olan
öğrencilerin başarma duygusunu tadarak

öz güvenleri artmaktadır (Gooden-Ledbetter,

Cole, Maher ve Condeluci, 2007). Özbakım becerilerine sahip olmayan zihinsel
yetersizliği olan öğrencilerin toplum tarafından sosyal olarak dışlandığı belirtilmektedir (
Hallahan ve Kauffmann, 2003).
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Erken çocukluk döneminde yer alan tüm öğrencilerde, bir şeyleri kendi kendine
yapma isteği baskın olmaktadır. Erken çocukluk dönemindeki çocukların, denemeye
kalkıştığı ilk işlerden birisi kendi kendine giyinme becerisidir. Öğrenciler kendi kendine
giyinmeye başladıkları zaman kendileri ile övünecek kendilerine güven duyacaklardır.
Kendi kendine giyinmek öğrencilerin bağımsızlığını kazanmasında önemli bir adımdır.
Öğrenci, kazanılan bu beceri aracılığıyla hem kendisini önemseyecek hem de çevresinden
gelen takdirlerden ötürü mutlu olacaktır (Goldstein, 2006).
Giyinme becerileri el- göz koordinasyonunu içeren davranışlardan oluşmaktadır.
Freud'a

göre, 1-3 yaş aralığındakiöğrenciler, kas sistemlerinde meydana gelen

gelişimlerden ötürü ilk denemelerini giyinme becerileri üzerinde yapmaktadırlar (Bayhan
ve Artan, 2005).
Giyinme becerileri, öğrencinin günlük hayatta karşılaması gereken temel beceriler
olduğundan önemlidir. Günlük yaşam içerisinde karşılanması zorunlu olan becerilerin
kazanılması ve yaşam boyu sürdürülmesi gerekmektedir. Özel gereksinimi olan
öğrencilerin bu becerileri kazanmaları,öğrencilerin kendi kendine bir şeyi yapıp başarma
arzusuna kavuşmasını sağlamaktadır. Bağımsız olarak bir beceriyi kazanma (Goldstein,
2006). Öğrenci için özgüven geliştirirken, çevresinden de övgü almasına sebep olacaktır.
Kazanılan bu beceri, aynı alanda yer alan diğer becerilerin kazanılmasına yardımcı
olacaktır. Bu nedenle, öğrencinimi gereksimine göre bu araştırmada giyinme becerileri ele
alınmıştır.

2.1.4. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimleri
Tarihsel süreç içinde özel eğitim programları değişim göstermiştir. Geliştirilmek
istenen özel eğitim programları ve uygulamaları, bu tarihsel süreç içindeki değişiklikler
göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir (Akçamete, 2010).
Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özel gereksinimi olan öğrencilerin
eğitimi: İlk Çağlar, Alanın Ortaya Çıkması ve İlk Düş Kırıklığı, Kurumlar Temelli
Yönelimler, Hizmetler Temelli Yönelimler ve Destek Temelli Yönelimler olmak üzere
dört kategoride ele alınmıştır. Bu dönemler birbirlerinden net bir şekilde ayrılamamakta
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aralarında geçiş dönemleri yer almaktadır. Dünyanın yer bölgesinde aynı zamanda aynı
döneme geçilememekte, bazı bölgeler bulundukları koşullardan ötürü diğer ülkelere göre
önceki dönemlerde kalabilmektedir (Akçamete, 2010). Dünya ülkelerinin çoğunda genel
olarak Amerika Birleşik Devletleri haricinde 16.Yüzyılın sonlarına kadar özel gereksinimli
öğrencilerin eğitimiyle ilgili düzenli bir çalışma yapılmamıştır (Kargın, 2013)
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Tüm Engelli Çocuklar İçin Eğitim Yasası 1975
yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasa aracılığıyla hazırlanacak olan eğitim sistemi
müfredatları, tüm engelli öğrencileri göz önünde bulundurarak ele alınmıştır (Vuran,
2005). 1990 yılında yapılan bazı değişikliklerle bu yasanın adı Engelli Çocuklar Eğitim
Yasası olarak değiştirilmiştir. Bu yasa tüm disiplinlerin ortak çalışmalarının içeriğini
sunmaktadır (Friend, 2011, akt. Ataman, 2012). Bunun yanı sıra özel gereksinimi olan
öğrenciler, yetersizliği bulunmayan öğrencilerin eğitim aldıkları okul ortamlarında,
kaynaştırma eğitimi almaya başlamışlardır. Kanunların uygulanmasıyla beraber, bu
çocuklara ve ebeveynlerine eşit koşullarda özel eğitim programlarından yararlanma hakkı
verildi. Tüm, Engelli Çocuklar İçin Eğitim Yasası ücretsiz uygun eğitim,

eşit

değerlendirme, bireyselleştirilmiş eğitim programı, en az kısıtlayıcı eğitim ortam, eğitsel
kararları uygulama garantisi ve eğitimde ailenin katılımı ögelerini içermektedir (Fiscus ve
Mandell, 1997, akt. Vuran ve Yücesoy, 2005).
Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde özel eğitim hizmetleri farklılıklar göstermektedir.
Her ülke ülkesinde yer alan eğitim uzmanlarının hazırladığı özel eğitim programlarını
uygulamaktadır. Özel eğitimde yer alan kaynaştırma uygulamaları ülkeden ülkeye
değişiklik göstermektedir. Kaynaştırma uygulamaları İngiltere, İtalya, Fransa, Portekiz ve
İspanya' da yasalarla zorunlu hale getirilmiş ve özel gereksinimi olan öğrenciler bu
imkanlarından tüm gün boyunca yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra Almanya, Hollanda
ve Finlandiya'da ise, özel gereksinimi olan öğrenciler devlet bünyesinde yetersizlik türüne
göre eğitim veren özel okullarda belli sürede eğitim almaktadırlar. Avrupa Birliğine üye
ülkelerin birçoğunda ise, özel ve normal okullarda eğitim hizmetleri sağlanmaktadır (Vural
ve Yücesoy, 2003).
Türkiye'de zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin eğitimi en az kısıtlayıcıdan, en
çok kısıtlayıcıya doğru sıralanmaktadır. Genel eğitim sınıfları, kaynak oda, özel sınıf, özel
eğitim anaokulu, özel eğitim uygulama merkezi, iş uygulama merkezi, mesleki eğitim
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merkezi, yatılı okullar ve yatılı kurumlar ve evde eğitim olmak üzere yetersizliklerinin
derecesine göre farklı ortamlarda eğitim alabilmektedirler (MEB, 2012).
Eğitim ortamlarına yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (MEB, 2014)
ile düzenlenmektedir. Bunlar; kaynaştırma uygulamaları, özel . eğitim sınıfları ve genel
eğitim okullarından ayrı özel eğitim okullarıdır (Eripek, 2009). Günümüzde yaygın olarak
yer alan kaynaştırma uygulamaları; özel gereksinimi olan öğrencilerin herhangi bir
yetersizliği bulunmayan yaşıtlarıyla beraber okul öncesi kurumlarından başlayarak yaygın
eğitim kurumlarına kadar uygulanan özel eğitim uygulamalarını kapsamaktadır
.Öğrencilerin bu uygulama ortamına yerleştirme sürecinde, eğitsel değerlendirme ve
tanılama süreci etkili olmaktadır ( MEB, 2012).

Türkiye'de,

zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin okulları üç kademeye

ayrılmaktadır. Erken çocukluk eğitimini kapsayan "özel eğitim anaokulu"dur. Orta ve ağır
düzeyde zihinsel yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin

bulunduğu özel eğitim ve iş

uygulama merkezidir (MEB, 2012). Lise düzeyinde hafif düzeyde zihinsel yetersizlikten
etkilenmiş öğrencilerin eğitim aldığı "özel eğitim mesleki eğitim merkezi" dir (MEB,
2012).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise, 1986 tarihli Milli Eğitim Yasası 'nda
madde 41 ve 42'de özel eğitim ile ilgili bölüme yer verilmiştir. Özel eğitim, okul öncesi
eğitim yaşından on sekiz yaşına kadar olan sürede, bedenen veya zihnen özürlü bulunan
öğrencilerin eğitimlerinin tümünü kapsamaktadır. Özel eğitime gereksinimi olan her
öğrenci ilgi ve yeteneğine paralel bir şekilde, eğitimden ücretsiz yararlanabilmektedir.
Ayrıca bu yasanın 52. Maddesinde de özel eğitim ile ilgili planlamalar yer almaktadır.
Bunlar ; özel gereksinimi olan öğrenciler, yetersizlik durumlarına göre gruplandırılmalıdır.
Öğrencilere, yer

aldıkları yetersizlik

grubunun ihtiyaçlarına göre programlar

hazırlanmalıdır. Özel eğitim kurumları açılmalı veya okul bünyelerinde özel sınıflar
oluşturulmalıdır. Özel gereksinimi olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili
kurumların ortak çalışmasıyla belirlenmektedir. Özel eğitim okullarında eğitim gören
öğrencilerin, okula devamlarını sağlanmalı, aksi durumlarda ceza sistemi uygulanmalıdır
(Resmi Gazete:51, 1986). 2014 yılında gerçekleştirilen Beşinci Milli Eğitim Şurası'nda
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özel eğitim ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarının yeniden yapılandırılmasında gerektiği
vurgulanmıştır. Özel gereksinimi olan öğrencilerin toplum hayatına bütünleştirilmesi
amaçlanmıştır. Bu öğrencilere, kaynaştırma uygulamalarının yanı sıra Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim hizmetleri sunulmaktadır (K.K.T.C. Milli Eğitim
Şurası, 2014). Fakat günümüzde özel eğitim ile ilgili müfredat çalışmaları Ocak 2016 da
başlatılmış olup henüz tamamlanmamıştır.

2.1.5. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri öğretimi
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özbakım becerilerinin öğretiminde bazı
yöntem, teknik ve yaklaşımlar kullanılmaktadır. Doğrudan öğretim, bilişsel süreç,
işbirliğine dayalı öğretim, akran öğretimi, yanlışsız öğretim, etkinlik çizelgeleriyle öğretim
basamaklı öğretim ve video model olma gibi uygulamalar yer almaktadır. Beceri öğretim
uygulamarında kullanılan yaklaşımlardan biri olan doğrudan öğretim yaklaşımı davranışçı
yaklaşımı temel almakta ve öğrencilerin öğreniminden öğretmeni sorumlu tutmaktadır
(Kargın, 2013). Bu öğretim süreci, davranışçı yaklaşımı temel almaktadır. Bu yaklaşımda,
ilk basamak hedef becerinin belirlenmesinden oluşmaktadır. Öğrencilere kazandırılacak
olan hedef beceri ile ilgili bilgiler verilmektedir. Model olma ikinci basamakta yer almakta,
uygulamacı ya da uygulamacı rolündeki herhangi bir kişi hedef beceriyi bu basamakta
sergilemektedir. Bunun yanı sıra canlı model yerine hazırlanan video klipler öğrencilere
izletilebilmektedir. Rol oynama ise üçüncü öğretim basamağını oluşturmakta ve
öğrencilerin gözledikleri becerileri sergilemelerine olanak sağlamaktadır. Son basamak
olan geribildirim ve pekiştirmeler, öğrencilerin doğru davranışları sergilemesi açısından
- em kazanmaktadır (Sazak, 2003).
Doğrudan öğretim yaklaşımından farklı olarak bilişsel süreç yaklaşımı hedef
öğrencileri merkeze almakta ve öğrencileri aktif olarak öğrenmeye teşvik etmektedir.
Hazırlanan programlarda, öğrencilere hayatlarında karşılaşabilecekleri problemleri çözme
erilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciye bilişsel süreç yaklaşımına dayalı
arak kazandırılan becerilerin, farklı ortam, kişi ve araç-gerece genelleme seviyeleri
dukça yüksek olmaktadır (Çiftçi, 2001).

ıs

Beceri öğretiminde kullanılan bir diğer yaklaşım, işbirliğine dayalı öğretim
yaklaşımıdır. İşbirliğine dayalı öğretim yaklaşımı, öğrencilerin karma gruplar oluşturarak,
akademik bilgileri öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşımda genellikle grup
başarısı farklı yollarla ödüllendirilmektedir (Gömleksiz, 2001). Bu yaklaşımda amaç,
· likte çalışarak öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmanın yanı sıra kişilerarası iletişim
erilerini artırmaktır (Johnson, Johnson ve Smith, 1991, akt. Gümüş, 2007). Küçük ve
eterojen gruplara uygulanan bu yaklaşım aracılığıyla öğrenciler, kendi aralarında
ilgilerini paylaşmakta ve tartışmaktadırlar. Bu yaklaşım sınıflarda uygulanan küme
çalışmalarına benzemektedir (Avcıoğlu, 2001)
Özel gereksinimi olan öğrencilere beceri öğretiminde akran aracılı öğretim
yaklaşımı da kullanılmaktadır. Akran aracılı öğretim yaklaşımı, hedef öğrenciler ile aynı
yaşta bulunan öğrenci ya da öğrencilere, öğretmen rehberliğinde yapılan öğretimdir
(Doğanay, 2007). Hedef öğrencinin akran aracılığıyla öğrenmesine yardımcı olan
öğretimsel bir uygulamadır (Melograno,1997, akt. Mirzeoğlu, 2014).
Beceri

öğretiminde

öğretmenler tarafından

yanlışsız

öğretim

yöntemleri

anılmaktadır. Yanlışsız öğretim yöntemleri, beceri öğretiminde, ipuçlarının ön planda
duğu öğretim yöntemidir. İpuçları, hazırlanan plan doğrultusunda sistemli bir şekilde
sunulmalıdır. Bu

yöntemde,

ipuçlarının

kullanımına

yönelik

farklı

yöntemler

geliştirilmiştir (Tekin İftar ve Kırcaali-İftar, 2012).
Beceri öğretiminde kullanılan bir diğer yöntem ise, etkinlik çizelgeleridir. Etkinlik
çizelgeleri, özel gereksinimi bulunan öğrencilere beceri öğretiminde kullanılan etkili bir

tim yöntemidir. Etkinlik çizelgeleri, fotoğraflı veya yazılı ipuçlarından oluşmaktadır.
loTPt-imden sona erdikten sonra, öğrenci etkinlik sürecinde yönlendirilmemekte ve bu
e öğrenciye ipucu verilmemektedir. Bu öğretim ile öğrencilerin, günlük etkinliklerini
amacının yönergelerine bağlı kalmadan bağımsız olarak yapmalarına olanak
tanınmaktadır. Bu çizelgeler aracılığıyla,öğrencilerin özbakım becerileri ve iletişim
erileri artmaktadır (Birkan, 2013).
Basamaklı

öğretim,

öğrencilerin

bireysel

farklılıklarını

dikkate

alarak

ôğrerımelerinin kalıcılığını sağlamayı amaçlamaktadır. Her öğrenci birbirlerinden farklı
Iarak öğrenmektedir (Nunley, 2004). Etkinliklerin kapsamlı seçenekler içerisinde
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sunulması

öğrencilerin,

öğrenme

sürecinde

aktif olarak

katılımını

sağlamaktadır.

Basamaklı öğretim, öğrencilere basitten karmaşığa aşamalılık gösteren ve öğrencilere
seçme hakkı tanıyan görevler sunmaktadır (Başbay, 2005).
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri öğretiminde kullanılan bir diğer yöntem
ise video model olma yöntemidir. Bu yöntem, öğrencinin davranışı gerçekleştiren modeli
izlemesini ve daha sonra aynı davranışı bağımsız olarak sergilemesini içermektedir (Bellini
ve Akullian, 2007, akt. Bozkurt, 2011). Teknolojinin

gelişmesi ve yaygınlaşması

ile

birlikte video model uygulamaları eğitim alanında yer almaya başlamıştır. Video ile model
olma öğretimi, özbakım, iletişim ve sosyal becerilerin öğretimi ve bu becerilerin doğal
ortamlarda genellenip gözlenebilmesini sağlamaktadır. Bilim ve teknoloji çağının getirdiği
yeniliklerle birlikte, video Cd üretimi ve oldukça kolaylaşmaktadır.

Hazırlanan videolar,

televizyon, bilgisayar, akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar aracılığıyla istenilen yerde ve
zamanda, istenilen sayıda izlenebilmektedir (Kellems, 2010).
Video model olma sürecinde,
olmaması

ve uygulamacının

kullanılabilmesine

olanak

eğitsel

öğrenci ile uygulamacı
görevlerini

sağlamaktadır

azaltması,

(Charlop-Christy

Avcıoğlu, 2013). Ayrıca, öğretilen becerilerin

sosyal iletişim
uygulamanın

ve Daneshvar,

sürekliliğini

içinde

rahatlıkça
2003,

sağlamak amacıyla

akt.
video

kliplerin istenilen sayıda tekrar edilebilir olması, uygulamacıya zaman tasarrufu sağlaması,
hazırlanan

video kliplerin uzun süre dijital ortamlarda

saklanabilmesi,

sağlaması ve uygun koşullarda farklı ortamlarda da kullanılabilmesi

geri bildirim

video model olma

ygulamalarının avantajlarını oluşturmaktadır (Avcıoğlu, 2013).
Video model ile öğretim teknolojideki
sıklıkla kullanılmaktadır.

gelişmeler

aracılığıyla

eğitim alanında

Video model ile öğretim, hedef davranışı ve bu davranışın alt

basamaklarını ayrıntılı bir şekilde ele alabilmekte, gerçek deneyimler ile video görüntüler
ında büyük oranda benzerlik kurulmasına olanak sağlamakta, farklı öğretim yöntemi
e bir arada uygulanabilmektedir.

Bununla beraber hata modellerin, öğrencilere

doğru

Tanışı tarn anlamıyla öğretip, yanlış tepkilerden kaçınmasına ilişkin olanaklar tanıması,
modellerin her zaman bulunamaması, video kayıtları yeniden çekilebilmesine olanak
ak.tadır. Ayrıca uygulamacı, model olma süreci üzerinde hedef öğrenciyi daha fazla
trol edebilmektedir.
ôğretiminde rahatlıkla

Bu nedenle, özel gereksinimi olan öğrencilere farklı becerilerin
kullanılabilmektedir.

Video model uygulamalarının
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ekonomik

olması, zaman tasarrufu sağlaması video seyretmenin öğrencı ıçın doğal pekiştireç
sunması, öğretim yöntemini etkili ve güvenilir kılmaktadır. Ayrıca video model olma
yöntemi, öğrenilen davranışların kalıcılık ve genelleme aşamasında, çeşitli örnekler ve
ortamlar sunarak beceri öğretimine hız kazandırmaktadır. Bununla beraber gözlem yolu
vebireysel

yaşantıyı

birlikte

sunaraköğrencinin

öğrenmesını

etkili

kılmaktadır

(Akmanoğlu, 2008).
Mechling (2005) video model ile öğretimi altı kategoriye ayırmıştır. Bunlar, video
model olma, video geribildirimi, etkileşimli video öğretimi/video ipucu, video kendine
model olma, odaklanan bakışla video model ve bilgisayar destekli video öğretimi
olmaktadır.
Video ile model olma yöntemi; öğrencinin, hedef davranışın tüm alt basamaklarını
içeren video klipleri seyretmesi ve daha sonra izlediklerini sergileme sürecidir (Vuran ve
Gül, 2012). Hedef beceri ya da davranışı gerçekleştiren model kamera kaydına
alınmaktadır. Video kayıtlar tamamlanınca hedef öğrenciye, bu görüntüler izletilmekte ve
yönergeler verilmektedir (Nikopoulos ve Keenan, 2003).
Video ile geri bildirim öğrencinin hedef davranışı sergilerken kayıt altına alınan
görüntüsünün kendisine izletilmesidir. Öğrencinin doğru ve yanlış tepkilerini ayırt etmesi
için hatalı tepkilere ait görüntülere herhangi bir müdahale yapılmaz (Vuran ve Gül, 2012).
Video geri bildirim aracılığıyla öğrenci, sergilediği hatalı tepkileri değerlendirebilmektedir
Mechling, 2005).
Etkileşimli video öğretimi/video ipucu; önceden hazırlanan ipuçlarının, öğrencinin
beceriyi sergileme süresince, program doğrultusunda verilmesidir. Öğrenci, aldığı ipuçları
aracılığıyla anında tepkide bulunma şansı yakaladığından diğer video ile öğretim
şekillerine göre daha aktiftir. (Vuran ve Gül, 2012).
Video ile kendine model olma; video ile kendine model olma, video model olma
ıygulamasına benzer bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Video kendine model olma
gulamalarındaöğrenci, kendi görüntüsünü izlemekte ve öğretim süreci içinde sergilediği
performansını değerlendirebilmektedir. Özel gereksinimi olan öğrencilerin yaygın
eğitiminde sıklıkla kullanılmaktadır (Bellini ve Akullian, 2007, akt. Karasu, 2011).
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Odaklanan bakışla video model; öğrenciye kazandırılacak olan beceri ya da
davranışların, öğrencinin göz seviyesinden gerçekleştiriliyormuş gibi odaklanarak
kaydedilmesidir (Mechling, 2005, akt. Öncül, 2010). Video kayıtlarda, ortamlar ya da
basamaklar arasında geçişler yapılmaktadır. Video kayıt için model ve montaj
_erektirmemesi yöntemin tercih edilmesini sağlamaktadır (Shipley ve diğerleri, 2002, akt.
Tosun, 2014).
Bilgisayar destekli video öğretimi; enformasyon teknolojisinin eğitim ve öğretim
amaçlı kullanımı olan bilgisayar destekli eğitim ile video ile öğretimin bir arada
kullanılmasıdır. Animasyonların,

metinlerin, sesin, grafiklerin, şarkıların, ve hareketli

ekimlerin bir arada sunulduğu ve videoların bilgisayardan izlenmesini sağlayan
ygulamalardır (Vuran ve Gül, 2012).
Video model uygulama adımları dikkatli bir şekilde planlanmalıdır (Besler, 2014).
Öncelikli olarak hedef davranış uygulamacı tarafından belirlenmelidir. Belirlenen beceri ya
da davranış, öğrenen öğrenci için tamamen yeni, ya da hiç bilmediği bir hedef davranış
labileceği gibi öğrenci tarafından kısmen yapılabilen bir beceri ya da davranış da
bilmektedir. Hedef davranışın anlaşılır şekilde belirlenmesi, öğretim sürecinde doğru
·enlerin toplanması ve öğretimin etkililiğinin doğru olarak değerlendirilmesi için oldukça
- ernlidir (Tekin-İftar ve Değirmenci, 2012). Öğretime başlanılmadan önce öğrencinin
ebeveynlerinden ve okulundan izin belgeleri alınmalı sonrasında öğretim planlanmalı ve
ygulanmalı; aileler ile görüşmeler yapılarak veya öğrenciyi doğal ortamında gözleyerek,
ôğrencinin hedef davranışı kazanması için sahip olması gereken önkoşul becerilere sahip
olmadığını belirlenmeli, öğrencinin ilgileri ve sevdikleri şeyler hakkında veri
lanmalıdır (Vuran ve Gül, 2012 ).
İkinci olarak öğretimi gerçekleştirebilmek için araç-gereç hazırlığı yapılmalıdır.
deo ile model olma öğretiminde video kayıt cihazı (kamera, akıllı telefon, ipad vb.) ve
ekilen videoyu oynatacak cihaz (tablet, laptop, tv vb.) bulundurulmalıdır. Uygulamacı
- elikli olarak bu teknolojik cihazların kullanımını çok iyi bilmeli ve gerekli kayıtları
yapabilir ve yedekleyebilir durumda olmalıdır (Sigafoos, O'Reilly ve De La Cruz, 2007).
Daha sonra video kaydının planlanmalı, uygulamacı, video kaydında model olacak
öğrenciye hedef davranış ile ilgili gerekli tüm açıklamaları hazırladığı plan doğrultusunda
yapmalıdır (Sigafoos et al., 2007).
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Video model uygulamalarında başlama düzeyi verilerinin toplanması, hedef
öğrencinin performans düzeyi hakkında uygulamacıya bilgi vermektedir. Elde edilen
verilerden hareketle, öğrenciye beceri öğretiminde hangi video ile model türünün
kullanılacağına karar verilmelidir. Ayrıca öğrencinin gerçekleştirmekte güçlük çektiği
basamaklara odaklanılabilir (Murray ve Noland, 2013, akt. Aykut, 2013).
Uygulamacının, öğretim sırasında kullanacağı video kaydını hazırlarken hangi
öğretim modelini kullanacağına karar vermesi gerekmektedir. Video model ile öğretim
yönteminde

akranlar, kardeşler, yetişkinler ve kişinin kendisi model olabilmektedir

(Bellini ve Akullian, 2007). Video model ile öğretim sürecinde, model seçimine öğretim
sunulacak olan öğrencinin beceri ya da davranış özellikleri doğrultusunda karar verilmedir.
Yetişkin model, bireyin tanıdığı biri veya tanımadığı biri olabilmektedir (D 'Ateno,
Mangiapanello ve Taylor, 2003). Akran model, hedef öğrenci ile model arasında çok yaş
farkı olmayan bireylerden oluşmaktadır (Nikopoulos ve Keenan, 2004). Kişinin kendisinin
model olması, kişinin kendisinin kamera kayıtlarında model olmasıdır. Kişinin doğru bir
ekilde gerçekleştirdiği becerilerin video kaydına alınmasıyla oluşturulmaktadır. Bu
uygulamada, öğrenci ile video kayıtların hazırlanması sırasında, öğrencinin uygulamacı ile
irlikte uzun zaman geçirmesi gerekmektedir. Bu sayede istenmeyen davranışlar
azaltılmaktadır. Kazanılan yeni becerilerin, kalıcılığını sağlamaya uygun bir seçenek
olarak görülmektedir. Video kendine model olma uygulamalarının asıl

amacı,

ygulamacıların öğrencilerin başaramadıklarına değil başarabileceklerine odaklanmalarını
sağlamaktır (Akmanoğlu, 2014).
Odaklanan bakışla video model; hazırlanan video kayıtları beceriyi sergileyen
odelin, bedeninin ilgili bölümünü göstermektedir.Ömeğin, modelin ellerine odaklanarak
görüntüler hazırlanabilmektedir (McCoy ve Hermansen, 2007). Karma model, hazırlanan
· deo kayıtlarında, birden çok model yer almaktadır.
Video da yer alacak olan modelin belirlenmesinin ardından, video kayıtlar
uşturulmaya başlanılmaktadır. Video kayıtların doğal ortam ve zamanda çekilmesine
dikkat edilmelidir. Öğretim videosunun, modelin vücudunun tamamen görünebileceği
şekilde mi yoksa yalnızca ellerinin ve kollarının göründüğü şekilde mi olacağına karar
'erilmelidir (Nikopoulous ve Keenan, 2006). Video kayıtta yer alan model, öğrencinin
tanıdığı kişi ise veya öğrenci kedisini modele yakın hissediyorsa, video ile model olma
20

yönteminin etkililiği artmaktadır (Buggey, 2009). Araştırmalar hedef becerilerin
öğrenilmesinde, model ile öğrenen arasındaki ırk, saç ve göz rengi gibi görsel
benzerliklerin olması ve öğrenen ile modelin sosyal statülerinin eşit olması gibi
durumlarda öğretimin daha etkili olduğunu göstermektedir (Hume, Loftin ve Lantz, 2009).
Başlama düzeyi verileri bilgilerine dayanılarak, öğrencinin beceri analizinde
bağımsız olarak gerçekleştirdiği becerilerin dışında kalan becerilerden itibaren video kaydı
hazırlanabilmektedir. Hedef davranışın nasıl gerçekleştirileceği, net ve ayrıntılı bir şekilde
odele anlatılmalıdır. Video kayıtlarında yer alan model, davranışı orta hızda
gerçekleştirmelidir. Gerekli durumlarda sözel ifadeler de video kaydına dahil edilmelidir.
..Iaione ve Mirenda, 2006).
Bireyin öğrenme özellikleri doğrultusunda sözel ifadelerin video kaydında yer alıp
almayacağına karar verilmelidir. Sesli yönergelerin uzun olmamasına önem verilmelidir.
Video kayıtlarında beceri analiz basamakları net bir şekilde kaydedilmelidir. Hatalı veya
ipucunun fazla yer aldığı videonun bölümleri silinmeli ve yeniden çekim yapmalıdır
igafoos ve diğerleri, 2007).
Çevresel koşullar sağlandıktan sonra video çekimine geçilmelidir. Fiziksel
özelliklere uygun olarak hazırlanan öğretim ortamı, öğrencinin dikkatinin dağılmamasına
olayısıyla, hedef uyarana odaklanmasını sağlamaktadır. Öğretimin gerçekleştirileceği
anam, ısı ve sessizlik bakımından öğrenciye uygun olmalıdır. Uygulamacı öğretim
oturumlarının hangi günlerde, hangi zaman aralığında kaç oturumda gerçekleştirileceğine
karar vermelidir. Ayrıca ortamda dikkat dağıtıcı uyaranların bulunmamasına ve öğretimin
yapılacağı ortamın güvenli olmasına önem verilmelidir. Öğretimde kullanılacak olan

materyallerin ve pekiştireçlerin, uygulama yapılan ortamda bulundurulması gerekmektedir
..ıurray ve Noland, 2013).
Uygulama ortamının hazırlanmasının ardından, öğretime geçilmiştir. Videonun
izletilmesi sırasında, bazı öğrenciler ekranın karşısına oturup dikkatini video kaydına
yönlendirebilirken, bazı öğrenciler ipucuna ihtiyaç duymaktadır. Öğrencinin ekranın
karşısına 1/1,5 metre mesafeyle oturması sağlanmalıdır. Öğrencinin, videoyu seyrederken
dikkatinin dağıldığı durumlarda, uygulamacıdan gelen sözel uyaranlar aracılığıyla ekrana
tekrar bakması sağlanmalıdır. Öğrencinin, gereksinim duyduğu zamanlarda sözel
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açıklamaların yer aldığı çalışmalar bulunmaktadır. Video kaydını izleme sırasında ya da
sonrasında öğrenciye pekiştireç verildiği, herhangi bir geri dönütün verilmediği ve
videoların öğretimin yapılacağı odada izletilmesi veya farklı ortamlarda izletilmesinin yer
aldığı çalışmalar bulunmaktadır (Nikopoulous ve Keenan, 2006).
Öğretim sonunda, video gösterimi süresince her izlenim için toplanan performans
-erileri incelenmelidir. Bu sayede, performans verileri, başlama verileri ile önceki
performans verileri karşılaştırılarak öğrencinin gelişimi izlenebilir. Video izletildikten
sonra özel gereksinimi olan öğrenciler, önkoşul becerilerine sahip olmalarına rağmen daha
yavaş gelişim gösterebilmektedirler. Öğrencinin bu yavaş gelişiminin ya da hiç gelişim
gösterememesinin, nedenleri aranmalıdır. Bunlar; video ile öğretim türünün öğrenciye
ygun olmaması, pekiştireçlerin eksikliği, video içeriğinin yetersizliği, çevresel ortam
oşullarının yeterince sağlanamaması olabilmektedir (Sigafoos et al., 2007). Daha sonra
.ideo izletiminin ve sunulan pekiştireçlerin hazırlanan plan doğrultusunda azaltılması
gerekmektedir. Hedef becerinin kazandırılması için,öğrencinin video modelden bağımsız
larak hedef davranışı sergileyebilir duruma gelmesi gerekmektedir. Öğrenciye, gösterdiği
gelişim doğrultusunda, video kayıtlar en başından değil de beceriyi hatalı olarak
gerçekleştirdiği yerden izletilmelidir. Öğretimde video izletiminin giderek azaltılması
ronusunda araştırmalar yapılmıştır (Van Laarhoven-Myers, Grider ve Grider, 2009).
Video model uygulamalarından farklı olarak, özel eğitim sürecinde yer alan
üziğin önemli bir yeri vardır. Müzik eğitiminin içinde yer alan şarkılar, müziğin temel
şıarını oluşturmaktadır.Müziğin eğitim içinde yer alması, öğrenciye kendini ifade etme
cerisini kazandırmaktadır. Bununla beraber, müzik öğrencinin sahip olduğu müzik
eme, anlama, anlatma yetisinin ortaya çıkmasını sağlamakta ve farklı alanlarda bir
ürünlük oluşturarak kendine özgü yöntemler aracılığıyla öğrencilerin kişilik ve kültür
_ işimlerine yardımcı olmaktadır (Kurt, 2006). Özel gereksinimi olan öğrencilerin
eğrıiminde yer alan müzik, öğrencilere, akademik ve sosyal becerilerin kazandırılmasında
vardımcı olmaktadır. Özel gereksinimi olan öğrencilere, şarkılar aracılığıyla birçok beceri
kısa sürede etkili bir şekilde öğretilebilmektedir. Özel gereksinimi olan öğrencilerin
eğitiminde müziğin yani şarkıların yer alması, öğrencilerin farklı deneyimler yaşamasına
'-'=

sağlamaktadır. Müzik, öğrencilerin başarı hissini daha yoğun yaşayabilecekleri bir
dır. Özel gereksinimi olan öğrencilerle yapılacak olan müzik içerikli uygulamalar,

ôğrencilerin bilişsel ve ruhsal gelişimlerini desteklemekte, öğrencilerin başarılarını
22

arttırmaktadır. Özellikle, zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin toplumsal yaşama
uyumlarında müziğin önemi büyüktür. Müzik sayesinde öğrencilerin, zihinsel, duygusal,
dil, motor, yaratıcılık, iletişim ve farkında olma becerileri gelişmektedir. Müzik, normal
gelişim gösteren öğrencilerin ve özel gereksinimli olan öğrencilerin duygularını, zihinsel
yapılarını, hayal güçlerini geliştirmektedir (Eskioğlu, 2003). Müziğin içinde yer aldığı
öğretimler, öğrencinin bilinçli, yapıcı ve üretici özellikler kazanmasını sağlamaktadır.
Öğrenciler aynı zamanda bu özellikleri kazanırken, şarkılar eşliğinde eğlenmektedir
(Çevik, 2007).
Video model ile öğretim farklı öğretim yöntemleri ve stratejilerle etkili bir şekilde
birleştirilebilen bir uygulamadır (Genç-Tosun, 2014). Alanyazında incelendiğinde video ile
model olma uygulamalarının yanında video ipucu, video geri bildirim, sosyal öyküler ve
resimli etkinlik kartları kullanılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmaların çoğu otizm ve
.pektrum bozukluğu tanısı alan öğrencileri kapsamaktadır. Bu araştırmada diğer
araştırmalardan farklı olarak zihinsel yetersizliği olan bir öğrenciye özbakım becerilerinin
kazandırllmas;nda şarkı ile desteklenen akran modelin yer aldığı video model öğretimi
yapılmıştır. .f\lan yazında video model uygulamalarının olumlu sonuçları değerlendirilmiş,
u araştırmada akran video modelin şarkı ile desteklenerek

öğretim uygulamalarına

yenilik getirmesi amaçlanmıştır.

2.2. İlgili Alanyazın

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar incelendiğinde, video ile model olma
yönteminin kullanıldığı araştırmaların çoğu Otizm ve Spektrum tanısı alan öğrencileri

kapsamaktadır. Alanyazında zihinsel yetersizliği olan öğrencilerle ilgili yapılan
araştırmaların sayısı çok azdir. Bu nedenle zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin aileleri ve
öğretmenleri bu öğrencilere beceri kazandırma konusunda yeterli bilgi kaynağına
ulaşmakta zorluklar yaşamaktadır. Video ile model olma yöntemi tek

başına

kullanılabildiği gibi bu uygulamanın yanında farklı uygulamalar da yer almaktadır. Fakat
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alanyazın incelendiğinde şarkı ile desteklenen video ile model olma öğretim yöntemini
konu sadece bir araştırma bulunmaktadır. Ayrıca K.K.T.C.' de alanyazın incelendiğinde
video ile inodel olma yöntemi ile ilgili yapılan bir araştırma bulunmamaktadır.
zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ile video model olma yöntem doğrultusunda

Aşağıda
günlük

yaşam ve özbakım becerilerinin öğretildiği araştırmalara yer verilmiştir.
Halisküçük (2007), video ile model olmanın etkililiğini incelediği çalışmasında,
zihinsel yetersizliği
Araştırmada

olan üç öğrenci üzerinde makarna pişirme becerisini

denekler

arası

çoklu

yoklama

modelini

kullanılmıştır.

çalışmıştır.
Araştırmanın

sonucunda zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri öğretiminde video model olma
yönteminin

etkili olduğu, öğretim bittikten sonra beceriyi koruduklarını,

farklı ortam,

zaman ve araç- gerece genelleyebildikleri gözlemlenmiştir.
Değirmenci

(201 O), otel kat hizmetleri

becerilerinin

zihinsel yetersizliği

olan

öğrencilere öğretiminde video ile model olma stratejisinin etkililiği ve deneklerin video
aracılığı ile sunulan hedeflenmeyen bilgi kazanım düzeylerini incelemiştir. Araştırmada tek
denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli
llanılmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin öğretmenlerinden ve aynı meslek grubunda
çalışan personelden, bu öğretim yöntemi hakkındaki görüşleri alınmıştır. Ayrıca çalışan
personelden

otel

kat

hizmetleri

becerilerinin

niteliği

ve

buöğrencilerin

istihdam

edilebilirlilikleri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırma bulguları, video ile model olma
yönteminin,

hafif derecede zihinsel yetersizliği

olan öğrencilerin

otel kat hizmetleri

becerilerini kazanmalarında etkili olduğunu ve bu becerilerin kalıcılığını sağlayarak farklı
ortama genelleyebildiklerini
performansına

göstermiştir. Otel kat hizmeti veren personelin, deneklerin

ilişkin görüşlerinin olumlu olduğunu; ancak, istihdam edilebilirlilikleri

onusunda kararsız olduğu belirtilmiştir.
Öncül ve Özkan- Yücesoy (201 O), orta ve ileri düzeyde zihinsel yetersizliği olan
• erişkinlere günlük yaşam becerilerinin öğretiminde video ile model olmanın etkilerini
elemiştir.

Araştırmada,

denekler

Çalışmaya

üç kadın

lanılmıştır.

arası

yoklama

katılmıştır.

evreli

çoklu

yoklama

Çalışmadaöğrencilere,

modeli

hijyenik

ped

değiştirme, para tanıma ve diş fırçalama becerileri öğretilmiştir. Araştırma sonucunda,
öğrenciler

bu

becerileri

kazanmış

ve

diğer

aşmışlardır.
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becerilere

genelledikleri

sonucuna

Ertekin (2015), zihinsel yetersizliği olan öğrencilere günlük yaşam becerilerinin
öğretiminde video ile model olma öğretimi ve şarkıyla video model olma öğretiminin
etkililik

ve

verimliliklerinin incelenmiştir.

Araştırmada, tek

denekli

araştırma

odellerinden uyarlamalı dönüşümlü uygulamalar modeli kullanılmıştır. Araştırma orta
düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış 14-21 yaş aralığında dört öğrenci ile
yürütülmüştür, Kazak katlama ve ayakkabı boyama hedef becerileri öğretim planı
samında sunulmuştur. Öğretim planında yer alan şarkı sözleri hedef becerilerin
basamaklarının analizinden oluşmaktadır. Araştırma bulguları, şarkıyla desteklenen video
odel olma yönteminin, video ile model olma öğretim yöntemine göre daha etkili ve
rerimli olduğu göstermektedir.
Norman, Collins ve Schuster (2001), zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özbakım
rilerini video ile model olma yöntemi ile öğretmeyi amaçlamışlardır. Üç hedef
öğrenciye, kol saati takma, gözlüklerini silip temizleme ve ceketinin fermuarını kapatma
.erilerini öğretmeyi amaçlamışlardır. Bu yöntemin özbakım becerilerini kazandırmada
etkili olduğu ve kazanılan becerilerin zaman içinde koruduğu bulunmuştur.
Ayres ve Langone (2002), zihinsel yetersizliği olan üç öğrenciye, alışveriş yapma
e satın alma becerilerini video model olma yöntemi ile kazandırmayı amaçlamıştır.
ırmada, denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır.
Hazırlanan videolar süpermarkette çekilmiş, markette çalışan kasiyerlere doğru para
ödeme konusunda model olunmuştur. Akademik yılın bitme zamanının denk
esi sebebiyle sonuçlar yorumlanamamıştır. Hiçbir katılımcı para değerlerini
rrayamamış, gerçekleştirilen öğretim oturumlarında 2 öğrenci para değerlerinin bir
u>ııııııı

öğrenebilmiştir.
Rehfeld, Dahman, Young, Cherry ve Davis (2003), zihinsel yetersizliği olan
cilere video model olma yöntemi aracılığıyla atıştırmalık yiyecek hazırlama

erisini öğretmeyi amaçlamıştır. Araştırmada 22-37 yaş aralığındaki orta ve ağır
ede zihinsel yetersizliği olan, iki erkek, üç kadın toplam beşöğrenci yer almaktadır.
ştırmada, denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Öğretim,
ıı,,;u.1111

ncıların devam ettiklerirehabilitasyon merkezinin mutfağında yapılmıştır. Uygulama

·- inde, gelişimsel geriliği olan bir yetişkinin fıstık ezmeli ve marmelatlı sandviç yapması
ında yetişkinin doğru yaptığı basamaklar için pekiştirilmesini içeren videosunun
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izlenmesinden oluşturulmuştur. Araştırma bulgularında, bu becerilerin kazandırıldığı,
öğretim sona erdikten sonra bu becerilerin sürdürülebildiği, farklı araç-gereç ve ortama
genellenebildiği bulunmuştur.

Bidwell ve Rehdfeldt (2004), kahve yapma ve kahve servis etme becerilerini
zihinsel yetersizliği olan üç öğrenciye video model olma aracılığıyla kazandırmayı
hedeflemiştir. Araştırma bulgularında hedef becerilerin kazanıldığı, uygulama sona
erdikten sonra becerilerin bağımsız olarak sürdürüldüğü ve farklı kişi, ortam ve araç-gerece
•..enellendiği bulunmaktadır.
Mechling, Pridgen ve Cronin (2005), zihinsel yetersizliği bulunan öğrencilere, fast
ood restoranlarda sözel yanıt verme ve hesabı ödeme becerisini öğretmeyi amaçlamıştır.
-20 yaş aralığındaki üç öğrenci araştırmada yer almıştır. Araştırmada çoklu yoklama
odeli kullanılmıştır. Araştırma bulguları

öğretim yönteminin etkili olduğunu

göstermektedir.
Mechling, Gast ve Gustafson (2009),

yangın söndürme becerisini zihinsel

yetersizliği olan öğrencilere kazandırmayı amaçlamıştır. Zihinsel yetersizliği olan 19-21
_-aş aralığındaki üç öğrenci araştırma kapsamında yer almaktadır. Araştırmada yetişkin

odel kullanılmış ve davranışlar arası çoklu yoklama modeli uygulanmıştır. Araştırma
benzetim ortamının hazırlandığı bir ortamda gerçekleştirilmiştir. Video ile model olma
rôntemininbeceriyi kazanma, sürdürme ve genelleme de etkili olduğu görülmektedir.
Mechling, Gast ve Barthold (2010), zihinsel yetersizliği olan üç öğrenciye kredi
kullanma becerisini öğretmeyi amaçlamıştır. Araştırmada yer alan hedef öğrenciler
18 yaş aralığındadır. Araştırmada tek denekli araştırma modellerinden çoklu yoklama
eli kullanılmıştır. Çalışmada bilgisayar destekli video öğretime sabit bekleme süreli
tim eklenmiş ve öğretimin etkililiği incelenmiştir. Öğretim oturumlarında benzeşim
hazırlanmıştır. Öğrencilerin, Hyper Studio 4.0 programını sağlanmış, programda
eriyi anlatan fotoğraflar ve yazılı metinler yer almıştır. Çoklu fırsat tekniği, beceriye
performans alımında kullanılmıştır. Araştırma bulgularında, bilgisayar destekli video
ôğretiminin kredi kartı kullanma becerisini hedef öğrencilere kazandırdığı, öğretim
bittikten sonra becerinin sürdürüldüğü ve becerinin genellendiğini göstermektedir.
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Mechling, Ayres ve Purrazelle (2014), orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan
öğrencilere geri dönüşüm malzemelerini ürün yelpazesine göre ayırma, havlu katlama ve
açık büfe masa becerilerini öğretmeyi amaçlamıştır. Araştırmada, davranışlar arası çoklu
yoklama modelini kullanılmıştır. Araştırmada bilgisayar destekli video öğretiminin
etkililiği incelenmiştir. Ele alınan zincirleme becerilerin öğretimi için, görsel ve işitsel
emlere ihtiyaç duyulmuştur. Becerinin öğretiminin gerçekleştirileceği benzetim
arı hazırlanmıştır. Araştırmaya yaşları 29-35 arasında değişen, Down Sendromu ve
düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı almış dört erkek katılmıştır. Araştırma bulgularında
flenen becerilerin öğretimi için kullanılan bilgisayar destekli video öğretiminin etkili
yöntem olduğu belirlenmiştir.
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BÖLÜM III
. YÖNTEM

"ôntem bölümde; araştırma modeli, bağımlı ve bağımsız değişken, katılımcılar, ortam,

-gereçler, uygulama süreci, veri toplama ve analizi yer almaktadır.

1. Araştırma Modeli
Araştırmada,

zihinsel

yetersizliği

olan

öğrencilere,

özbakımbecerilerinin

- timinde şarkı ile desteklenen video model olma yönteminin etkililiği tek denekli
-""i'u..uua modeli ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme yoklama denemeli beceriler
-· çoklu yoklama modeli ile yapılmıştır.
Araştırmanın deneysel kontrolü; başlama düzeyinde kazandırılmak istenen
cerilerde, şarkı ile desteklenen video model olma yöntemine dayalı olarak hazırlanan
.'iııı'irPtim

paketinin uygulanmasından sonra artış görülmesi ile sağlanmıştır.

J. Bağımlı değişken

Araştırmanın bağımlı değişkenini, hedef öğrencinin çorap giyme, ayakkabı giyme
giyme becerilerini öğrenme düzeyidir. Araştırma kapsamında ele alınan beceriler,
iisencinin gereksinim duyduğu beceriler arasından seçilmiş ve ölçüt bağımlı ölçü aracı
~:gW4illllakbelirlenmiştir. Bağımlı değişkenlerin her biri aşağıdaki gibi tanımlanmış ve bu
göz önüne alınarak değerlendirilmişlerdir.
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Araştırmada çorap giyme becerisi; ( 1) Çorabı, topuk kısmı altta gelecek şekilde
nnmak, (2) Çorabı, başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutmak, (3) Çorabı,
aklarıyla ucuna kadar toplamak, (4) Çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirmek, (5)
rabı, topuğuna kadar çekmek, (6) Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çekmek.
Ayakkabı giyme becerisi; (1) Ayakkabıları, topuk kısımları kendine, yanlardaki
yuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirmek, (2) Ayak parmakları, ayakkabının
ıuklarının arkasına gelecek şekilde durdurmak, (3) Ayakkabının dilini tutmak,

(4)

Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokmak, (5) Ayakkabının dilini bırakmak, (6)
uğunu ayakkabının içine yerleştirmek, (7) Ayakkabının bantlarını kapatmak.
Kazak giyme becerisi; (1) Kazağı, arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından
(2) Kazağı, etek kısmı kendine bakacak şekilde sermek, (3)Etek kısmının
arından, başparmaklar içeride kalacak şekilde tutmak, (4) Kazağın etek kısmını avuç
de toplamak, (5) Başını, kazağın etek kısmından içeri geçirmek, (6) Kazağın yakasını
sından geçirmek, (7) Ellerini, kazağın kollarından geçirmek, (8) Kazağın etek kısmını
· e doğru çekmek.

1.2. Bağımsız değişken

Araştırmanın bağımsız değişkeni, hedef öğrencinin çorap giyme, ayakkabı giyme
kazak giyme becerisini öğretmeyi amaçlayan şarkı ile desteklenen video ile model olma
yöntemi ile hazırlanan öğretim programıdır.

Katılımcılar
Bu araştırmanın katılımcıları, hedef öğrenci, yedek öğrenci video model
tüsünde yer alan öğrenci, uygulamacı ve iki gözlemciden oluşmaktadır. Öğretilecek
becerilerin seçiminde, sınıf öğretmeninin, özel eğitim öğretmeninin ve annenin
_öruşlerinden yararlanılmıştır. Bunun için öncelikli olarak hedef öğrencinin annesinden,
ğunun hangi özbakım becerilerine gereksinimi olduğunu belirtmesi ve bu becerileri
sırasına göre sıralaması istenmiştir. Çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme
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becerileri öncelikli gereksinim duyulan becerilerin başında belirtildiğinden bu çalışmada
üç beceri hedef beceri olarak seçilmiştir. Seçilen bu beceriler sınıf öğretmeni ve özel
ğitim öğretmeni tarafından da uygun bulunmuştur.
Araştırma, haftanın belli günleri devlet ilkokuluna diğer günleri ise özel eğitim
kurumuna devam eden zihinsel yetersizliği olan öğrenci üzerinde yapıldığından,
öğretilecek olan hedef becerilere ilişkin çalışma öncesinde ve sırasında hedef öğrenciye
herhangi bir şekilde bu becerileri öğretmeye yönelik bir uygulamanın yapılmamasına
t

edilmiştir. Bu amaçla sınıf öğretmeni, özel eğitim öğretmeni ve aile ile konuşularak

araştırma süresince herhangi bir eğitim vermemeleri istenmiştir.
Araştırmada zihinsel yetersizlik tanısı almış iki öğrenci yer almaktadır. Bu iki
nciden biri beceri öğretim uygulamasında yer alan asıl üye, diğeri ise yedek öğrenci
larak seçilmiştir. Ön uygulama için de yetersizliği bulunmayan hedef öğrenci ile aynı yaş
_ bunda bir öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencinin gönüllü olması ve araştırma sürecinde
ygulamacıya yardımcı olabilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Ön uygulamada yer alan
ireye, eğitim uygulamasında yer alacak olan tüm koşullar sağlanmış ve hazırlanan şarkı
e desteklenen video klip izletilmiştir.Ön uygulama iki uzman tarafından değerlendirilmiş,
ygulamaya başlanılmadan önce herhangi bir eksiklik olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca
ırma kapsamında yer alan öğrencilerin bazı önkoşul becerilerine sahip olmaları
zerekmektedir. Önkoşul beceriler:
Hazırlanan video görüntüsünü en az bir dakika süreyle izleme: Öğrencinin dikkatini
kabir yere yönlendirmeden en az bir dakika süreyle bir video görüntüsünü izlemesidir.
Bir etkinliğe en az bir dakika süreyle katılma: Öğrencinin bir etkinlik sırasında dikkatini
ğıtmadan ve etkinliğe ara vermeden bir dakika süreyle bir etkinliğe katılmasıdır.
Birbirini izleyen üç yönergeyi yerine getirme: Öğrencinin, bardağa su doldur,
kıneceden kaşık ver gibi komutlardan oluşan yönergelere uygun tepkiler vermesidir.

ı Hedef becerileri yapabilmeleri için gerekli olan küçük ve büyük kas becerilerine

sahip

Ima: Öğrencilerin hedef becerileri gerçekleştirmelerini engelleyecek herhangi bir fiziksel
engelinin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
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e)

İzlediği beceriyi hafızada tutma: Öğrenci dikkatli bir şekilde izlediği modelin yaptığı
vranışlarını aklında tutabilmelidir.
Taklit etme becerisi: Öğrencinin, model olunan bir davranışı izledikten sonra davranışı
odel ile aynı ya da benzer biçimde yerine getirmesidir.

2.1. Hedef öğrenci
Kod adı Buse olan öğrenci, sekiz yaşında, ilkokul ikinci sınıftadır. Öğrenci haftanın
- günü bir devlet okuluna diğer günleri ise Özel Eğitim Merkezi'ne devam etmektedir.
l kayıtları incelendiğinde, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler
· esi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi tarafından yapılan incelemeye
zeka bölümünün DSM IV (2000)'de hafif derecede zihinsel yetersizliği olarak
andığı ve özel eğitim kurumuna devam etmesinin uygun olduğunun belirtildiği
aşılmaktadır. K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
olojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi'nin eğitsel değerlendirme sonucuna
göre de zihinsel işlevler ile özbakım becerilerinin olumsuz yönde etkilendiğinin

· lendiği belirtilmiştir. Buse, hedef davranışları kazanma önkoşul becerilerine sahip
ma rağmen çorap, ayakkabı ve kazak giyememektedir. Buse; göz teması
ilmekte, görsel ve işitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakabilmekte ve
-

eylem bildiren yönergeyi yerine getirebilmektedir. Ayrıca hareket ve sesleri taklit
ilmektedir. Buse bağımsız olarak ellerini, yüzünü yıkayabilip, kurulayabilmektedir.
un yanı sıra beslenme araç-gereçlerini kullanarak herhangi bir yardım almadan yemek

_ _ ebilmektedir. Buse motor beceriler arasında yer alan merdiven çıkma ve inme becerisini
ekleştirebilmektedir. Küçük kas gelişimi beceri basamaklarından nesneleri takma,
a ve üst üste dizmeyi bağımsız olarak yapabilmektedir. 4-5 kelimel ile kendini ifade
ilmektedir.

2. Yedek öğrenci
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Bir devlet ilkokuluna yarı zamanlı olarak devam eden kod adı Fatoş olan öğrenci,
sekiz yaşındadır. Fatoş haftanın üç gününü Özel Eğitim Merkezi'nde geçirmektedir. Okul
yıtları incelendiğinde, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi
olojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi tarafından yapılan incelemeye göre
· bölümünün DSM IV (2000)'de hafif derecede zihinsel yetersizliği olarak tamlandığı
özel eğitim kurumuna devam etmesinin uygun olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma ve

berlik Araştırma Şubesi'nin eğitsel değerlendirme sonucuna göre de zihinsel işlevler
özbakım becerilerinin olumsuz yönde etkilendiğinin belirlendiği belirtilmiştir. Yedek
cinin genel performans düzeyi hedef öğrencinin performans düzeyine çok yakındır.
-c,

hedef davranışları kazanma önkoşul becerilerine sahip olmasına rağmen çorap,
Tı.--::ıtt-~bı ve kazak giyememektedir. Fatoş; göz teması kurabilmekte, görsel ve işitsel
ın-::mrn

verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakabilmekte ve üç eylem bildiren yönergeyi

e getirebilmektedir. Ayrıca hareket ve sesleri taklit edebilmektedir. Fatoş bağımsız
ellerini, yüzünü yıkayabilip, kurulayabilmektedir. Bununla beraber beslenme araçerini kullanarak herhangi bir yardım almadan yemek yiyebilmektedir. Fatoş motor
_._.•.riler arasında yer alan merdiven çıkma ve inme becerisini gerçekleştirebilmektedir.

.,..,_UA

kas gelişimi beceri basamaklarından nesneleri takma, çıkarma ve üst üste dizmeyi

Mğ:ıınsız olarak yapabilmektedir. 4-5 kelime ile kendini ifade edebilmektedir.

. Akran model

Akran model sekiz yaşında olup, hedef öğrenci ile aynı devlet ilkokuluna devam
cııııı:laedir.

Akranın

seçiminde öğretmen görüşlerine başvurulmuştur.

Araştırma

bpsammda yer alan akran, hiçbir şekilde tanı almak amacıyla K.K.T.C. Milli Eğitim
-aıııığı

Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma

Sıııf:.ıesi'ne yönlendirilmemiş ve dolayısıyla herhangi bir tanısı bulunmamaktadır. Akran,
ii,:etmenin görüşlerine göre, çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerine
. öğrenciler arasından seçilmiştir. Akran model araştırmaya katılmada gönüllü olan
~TT'lcever bir öğrencidir. Akran model video çekimlerinde yer almıştır.
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3.2.4. Uygulamacı

Uygulamacı, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Atatürk Öğretmen
Akademisi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden 2010 yılında mezun olmuştur. Uygulamacı,
altı yıldır bir devlet ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Uygulamacı
2014 ve 2015 yılları arasında K.K.T.C Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Yetenekli
Öğrencilerin Eğitiminde Eğitici Eğitimi ve Zeka Oyunları kurslarına Türkiye'ye görevli
olarak gönderilmiştir. Aynı zamanda 2015 yılında Beşinci Ulusal Özel Eğitim Kongresi'ne
katılmıştır. Uygulamacı, lisans bitirme tezinde hazırladığı bilgisayar oyunu aracılığıyla
normal gelişim gösteren öğrencilerin matematik eğitimine olan katkısını incelemiştir.
Araştırmada yer alan şarkının sözlerini uygulamacı kendisi yazmıştır.

3.2.5. Gözlemci
Araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkene ilişkin güvenirlik verileri toplanmıştır.
Araştırmanın gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verileri, bir özel eğitim
öğretmeni bir de özel eğitim alanında doktora yapan iki kişi tarafından toplanmıştır.
Gözlemciler zihinsel

yetersizliği olan

çocuklarla

çalışma deneyimine

sahiptir.

Araştırmanın gözlemcilerine araştırmada yer alan bağımlı ve bağımsız değişken, öğretim
ve izleme oturumlarının nasıl düzenleneceği, veri toplama formlarının nasıl kullanılacağı
konusunda bilgi verilmiştir.

3.3. Ortam ve Araç-Gereçler
Uygulama çalışmaları, hedef öğrencinin evinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama evin
salon bölümünde gerçekleştirilmiştir. Evin salon bölümü, ısı, ışık ve ses uygunluğu
açısından seçilmiştir. Ayrıca salonun sade mobilyalarla dizayn edilmiş olması, gereksiz
dikkat dağıtıcı uyaranların olmaması açısından uygulamacıya kolaylık sağlamaktadır.
Salon bölümünde halı, oturma grubu, minderler ve televizyon bulunmaktadır. Ayrıca
öğretim uygulamasında gerekli olan kamera, laptop, uygulamacının sözlerini yazdığı ve
seslendirdiği şarkı ile desteklenen video görüntüsünü içeren CD, hoparlör bulunmaktadır.
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Uygulamada kullanılacak olan kısa spor çorap, bantlı spor ayakkabı ve v yaka uzun kollu
kazak uygulamacının çantasında bulunmakta yeri geldiği zaman çıkarılmaktadır.
Ayrıca, hedef davranışların

öğretiminde

ilerleme sağlandıkça hedef öğrenciye

davranışlarını pekiştirmek amacıyla renkli tokalar, bilezikler ve çikolata gibi yiyeceklerin
yanında

aferin, harika ve süper sözcükleri

kullanılarak

sözel pekiştireçlere

de yer

verilmiştir. Her doğru davranışın ardından pekiştireçler verilmiştir.

'
~ Öncelikle kazandırılmak istenen becerileri içeren video klip çekimleri, CD
ortamında arşivlenmiştir. Video da yer alacak olan akrana, çorap, ayakkabı ve kazak giyme
becerisini gerçekleştirme aşamalarının kameraya kaydına alınacağını ve bu görüntülerin
becerileri gerçekleştiremeyen öğrencilere izlettirileceği bilgisi verilmiştir. Yapılan
açıklamaların ardından video çekimine geçilmiştir. Çorap, ayakkabı ve kazak giyme
becerilerinin öğretiminin şarkıyla desteklenmesi ile hazırlanan bu görüntüler, özel eğitim
öğretmenine izletilmiş ve kayıtlar uygun bulunmuştur. Hedef öğrenci ile gerçekleştirilen
'<,

tüm oturumlar öğrencinin evinde uygulanmıştır. Sadece genelleme çalışmaları, spor
salonunun soyunma odasında toplanmıştır.

3.4. Uygulama Süreci
Bu bölümde pilot uygulama ve uygulama sürecine yer verilmiştir.

3.4.1. Pilot uygulama
Araştırmaya başlamadan önce, daha önceden hazırlanmış olan öğretim planlarının
uygulanabilir olup olmadığına ilişkin bilgi almak amacıyla bir pilot çalışma yapılmıştır.
Geliştirilen öğretim planlarının ve veri toplama araçlarının pilot çalışması, hedef çocuğa
benzer özellikteki zihinsel yetersizliği olan bir çocuğa uygulanmıştır. Pilot uygulamaya
katılan Ahmet sekiz yaşındadır. Haftanın belli günleri devlet ilkokuluna, diğer günleri ise
Özel Eğitim Merkezi'ne devam etmektedir. Ahmet'in K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Araştırma Şubesi'nin
incelemesi sonucu hafif derecede zihinsel yetersizliği olduğu belirtilmektedir. Eğitsel
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değerlendirme

sonuncuna göre eğitilebilir zihinsel yetersizliği olduğu ve özel eğitim

sınıfına devam etmesinin uygun olduğu ifade edilmiştir. Öğrenci, göz teması kurabilir,
görsel ve işitsel uyaran verildiğinde uyaranın geldiği yöne bakabilir, üç eylem bildiren
yönergeyi yerine getirebilmektedir. Ayrıca hareket ve sesleri taklit edebilmektedir. Bunun
yanı sıra bağımsız olarak ellerini, yüzünü yıkayabilip, kurulamaktadır.

Beslenme araç

gereçlerini kullanarak herhangi bir yardım almadan yemek yiyebilmektedir. Ayrıca motor
'beceriler arasında yer alan merdiven çıkma ve inme becerisini gerçekleştirebilmektedir.
Küçük kas geHşimi beceri basamaklarından nesneleri takma, çıkarma ve üst üste dizmeyi
bağımsız olarak yapabilmektedir.

4-5 kelime ile kendini ifade etmeye çalışmaktadır.

Öğrenci sözel yönergeleri dinlemekte ve yerine getirmeye çalışmaktadır.
Pilot çalışma, gerçek uygulamanın gerçekleştirileceği

ortama benzer bir ortamda

gerçekleşmiştir. Çalışma sonucunda, hedef becerilerin öğretiminde kullanılacak olan şarkı
ile desteklenen video kliplerin ve öğrencinin yapacağı uygulamaların anlaşılabilir olduğu
ve öğrencinin bu etkinliklere kolayca katıldığı belirlenmiştir.

3.4.2. Başlama düzeyi oturumları
Başlama düzeyi oturumları video kamera kullanılarak kaydedilmiş ve başlama
düzeyi verileri uygulamacı tarafından bu kayıtlar izlenerek, hedef davranışların (bağımlı
değişken başlığı altında belirtilmiş olan hedef beceriye ilişkin davranış davranışlar)
gözlenmesi yolu ile toplanmıştır. Bu aşamada, hedef öğrencinin hedef beceriye ilişkin
davranışları sergileyip sergileyemediğine ilişkin başlama düzeyi verileri öğrenci
gözlenerek toplanmıştır. Bu aşamada, CD'de yer alan şarkı ile desteklenen video ile model
olma yönteminin etkinlikleri kullanılmamış ve hiçbir öğretim yapılmamıştır. Bu
oturumlarda öğrenciler hedef beceriyi kabul edilebilir düzeyde sergilediğinde sözel olarak
pekiştirilmiştir. Beceriyi sergileyememesi ya da yeterli düzeyde sergileyememesi
durumlarında görmezden gelinmiştir.
Uygulamacı tarafından "Çorap giy" hedef uyaranı sunularak hedef öğrencinin
çorabını giymesi istenmiştir. Hedef uyaran sunulduktan sonra, hedef öğrencinin sergilenen
davranışları gözlenmiştir. Uygulamacı tarafından daha sonra diğer becerilerde aynı şekilde
gözlenmiştir.
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Hedef beceriden, ardışık olarak üç oturum sayısını geçmeyecek şekilde, kararlı veri
ölçütüne ulaşıncaya dek başlama düzeyi verisi toplanmıştır. Yoklama ve izleme oturumları,
başlama düzeyi ile aynı şekilde yürütülmüştür.

3.4.3. Öğreti~ oturumları
Araştırmada, çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerini kapsayacak
biçimde öğretiı\nebaşlanılmıştır ve haftanın dört günü yarım saatten oluşan birer öğretim
oturumu şeklirşle devam edilmiştir. Öğretim oturumlarına art arda üç oturum % 100
düzeyinde ölçüttkarşılanıncaya kadar devam edilmiştir.
\'

Başlama düzeyi oturumlarında kararlı veri ölçütüne ulaşılmasının ardından çorap
giyme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Çorap giyme becerisinde ölçüt karşılanıncaya
kadar öğretim otunımlarma devam edilmiştir.
Çorap giyme becerisinde öğretim oturumları devam ederken, diğer iki beceride dört
gün aralıklarla yoklama verisi alınmıştır. Çorap giyme becerisinde ölçüt karşılandığında,
ayakkabı giyme becerisi ile ilgili öğretime başlanılmıştır. Ayakkabı giyme becerisinde
ölçüt karşılandığında, kazak giyme becerisinin öğretimine başlanılmıştır. Kazak giyme
becerisinde de aynı uygulama sürecine devam edilmiştir. Hedef becerilerin öğretimi Salı,
Çarşamba,

Perşembe

ve

Cuma

günleri

yarım

saatlik

öğretim

oturumlarıyla

gerçekleştirilmiştir. Her oturumunda iki denemeye olanak sağlanmıştır. Ayrıca, ardışık
olarak üç oturum % I do ölçütüne ulaşıncaya dek öğretime ara verilmemiştir.
Hazırlanan video görüntüleri, hedef öğrencinin evinin salon bölümünde
izletilmiştir. Video kliplerde bir akran model yer almaktadır. Model akrana hedef beceriler
ile ilgili yapılan açıklamalar, bu becerilerin net ve tam olarak sergilenmesini
sağlamaktadır. Model akran hedef beceriyi gerçekleştirirken uygulamacı tarafından
seslendirilen şarkı ile desteklenmiştir.
Uygulamacı ilk önce kendisi ve kullanılacağı kamera, laptop ve video kliplerin yer
aldığı CD hakkında kısaca bilgi vermiştir. Uygulama sırasında kullanılacak olan
pekiştireçler de ortamda hazır bulundurulmuştur. Aynı zamanda hedef özbakım becerisi

36

hakkında

kısaca açıklama

yapılmıştır.

Öğretim

oturumlarında

önce video

kliplerin

izlenileceği ardından bu becerileri kendisinin gerçekleştireceği bilgisi verilmiştir. Video
kliplerde bir akranın yer aldığıve

bu becerilerin şarkı ile desteklenerek gerçekleştirildiği

söylenmiştir. Görüntüler izletildikten sonra, aynı becerileri birlikte tekrar edecekleri de
belirtilmiştir.
Öğrenciye video klip izletilmiş ve izlediklerinin anlaşılırlığını belirlemek amacıyla
kısa cevaplı

sorular

sorulmuştur.

Öğrenciye

ihtiyaç duyulduğunda

yeniden

detaylı

açıklamalar yapılmıştır. Öğretim bitiminde performans durumuna göre ödül verileceği
söylenmiştir. Yapılan açıklamaların ardından uygulamacı, çalışmaya geçilmesi söylemiştir.
Öğrencinin dikkatini video kliplere yöneltmesini sağlandığında uygulamaya geçilmiştir.
Uygulamacı

"Video klip izleyerek çorabın nasıl giyildiğini öğrenelim"

diyerek

video klibi öğrenciye izletrniştir. Uygulamacı, öğrenciye video klipleri izletirken beceri
basamakları ile ilgili bilgiler vermiştir. Video klip sona erdiğinde "Çorabını giy" hedef
yönergesi verilmiş ve öğrencinin beceriyi sergilemesi istenmiştir. Hedef beceriye ilişkin
sergilenen

beceriler,

uygulamacı

tarafından

gözlemlenmiştir.

Beceri basamaklarında

bulunan davranışlar öğrencinin performasına göre değerlendirmiş ve öğrenciye geri dönüt
verilmiştir.
Beceriler öğrenci tarafından doğru olarak sergilendiğinde

"Süper! Video klipte

izlediklerini çok güzel yaptın" diyerek öğrenci davranışı bazen sözlü olarak bazen de
öğrencinin sevdiği yiyecek veya oyuncakla ödüllendirilmiştir. Hedef beceriler doğru olarak
sergilenernediğinde,

video klipler yeniden izlettirilrniştir. Daha sonra, becerinin yeniden

gerçekleştirilmesi uygulamacı tarafından istenmiştir.
Uygulama süresince hazırlanan form doldurulmaya başlanmış, beceri doğru olarak
sergilediğinde artı işareti yazılmıştır. Beceri analizindeki basamakların herhangi birisinin
sergilenememesi veya istenilen seviyede sergilenernernişse forma eksi işareti yazılmıştır ..
Video klipler, becerilerin tarn olarak gerçekleştirileceğine

değin izletilrniştir. Öğrenciye

her oturum sonunda, teşekkür edilmiştir. Bu uygulamada olduğu gibi ayakkabı giyme ve
kazak giyme beceride de aynı sistemde yürütülmüştür.
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Uygulamacı

tarafından

yapılacak

olan değişiklikler

ortaya

çıkabilecek

olan

problemleri gidermeye yardımcı olabilmektedir.
a)Öğrenci, video kayıtlarını belirlenen süre ve sıklıkta yeterince izleyebildi mi?
b)Öğrenci, video kayıtlarını izlerken dikkatini ilgili yerlere yöneltebildi mi?
~)Öğrenci, hedef davranış ile ilgili gerekli açıklama ve ipuçlarını alabildi mi?
d)Ôğrenci, yerinde ve uygun zamanda pekiştireçler alabildi mi?
e)Hazırlanan

video,öğrenciye

kazandırılacak

olan

beceri

basamaklarının

tüm

alt

basamaklarını net ve basit bir şekilde içermekte midir?
Uygulamacı yukarıdaki soruların cevaplarını yeniden gözden geçirmelidir (Sigafoos et al.,
2007)

3.4.4. İzleme oturumları
İzleme oturumları; öğretim oturumlarının ardından 7, 21 ve 28 gün sonra başlama
düzeyi oturumlarıyla aynı şekilde yürütülmüştür.

3.4.5. Genelleme oturumları
Hedef öğrencinin kazandıkları becerileri farklı ortam ve araç-gerece genelleyip
genellemediklerini belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Veriler, becerileri ölçütüne
ulaşmanın ard~ndanüç oturumda ardışık olarak toplanmıştır. Bu oturumlarında, uygulama
hakkında öğrencinin sınıf öğretmenine bilgi verilmiştir. Öğrenciye, öğretim oturumlarında
olduğu gibi video klipler izlettirilmemiştir. Öğrenciye, soyunma odasında sözlü olarak
"çorabını giy" beceri yönergesini verilmiştir. Genelleme oturumlarında, uygulama
oturumları kullanılan kısa spor çoraptan farklı olarak, boyu öğrencinin dizine kadar
gelebilen daha uzun bir çorap kullanılmıştır. Öğrencinin sergilediği beceriler video kaydına
alınmış ve ortalamaları genelleme verileri olarak yazılmıştır. Uygulamacı, öğrencinin
38

doğru

davranışlarını,

sözel olarak pekiştirmiştir.

Aynı uygulama

süreci, uygulama

ortamında kullanılan v yaka uzun kollu kazak yerine, bisiklet yaka uzun kollu kazak
kullanılarak gerçekleştirilmiştir

Diğer bir genelleme ortamında ise, bantlı spor ayakkabı

yerine, bantlı kısa bot kullanılmıştır.

3.5. Verilerin

Toplanması

Araştırmada sırasıyla etkililik, güvenirlik ve sosyal geçerlik verileri olmak üzere üç
tür veri toplanmıştır.

3.5.1. Şarkı ile desteklenen video model olma yönteminin etkililik verilerinin toplanması
Etkililik verileri, oturumların tamamı video kamera kaydına alınarak ve bu kayıtlar
izlenerek toplanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencinin sergilediği doğru davranış yüzdesi
alınarak hesaplanmıştır. Hedef becerinin değerlendirilmesi aşamasında davranışın
sergilenmesine ilişkin veri toplanmıştır:
Çorap giyme becerisi; (1) Çorabı, topuk kısmı altta gelecek şekilde tutmak, (2)
Çorabı, başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutmak, (3) Çorabı, parmaklarıyla
ucuna kadar toplamak, (4) Çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirmek,

(5) Çorabı,

topuğuna kadar çekmek, (6) Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çekmek.
Ayakkabı giyme becerisi; (1) Ayakkabıları, topuk kısımları kendine, yanlardaki
oyuklar birbirine bakacak şekilde yan yana getirmek, (2) Ayak parmakları, ayakkabının
topuklarının arkasına gelecek şekilde durdurmak (3) Ayakkabının dilini tutmak,

(4)

Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokmak, (5) Ayakkabının dilini bırakmak, (6)
Topuğunu ayakkabının içine yerleştirmek, (7) Ayakkabının bantlarını kapatmak.
Kazak giyme becerisi; (1) Kazağı, arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından
tutmak, (2) Kazağı, etek kısmı kendine bakacak şekilde sermek, (3)Etek kısmının
yanlarından, başparmaklar içeride kalacak şekilde tutmak, (4) Kazağın etek kısmını avuç
içinde toplamak, (5) Başını, kazağın etek kısmından içeri geçirmek, (6) Kazağın yakasını
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başından geçirmek, (7) Ellerini, kazağın kollarından geçirmek, (8) Kazağın etek kısmını
beline doğru çekmek.
Öğretim .sırasındakiher oturumda hedef becerileri ortaya koyma becerisi belirtilen
aşamalar açısından değerlendirilmiştir. Her durumda; (1) öğrenci beceriyi sergileyemedi,
(2) öğrenci beceriyi sergiledi, ancak kabul edilebilir düzeyde değil ve (3) öğrenci beceriyi
kabul edilebilir düzeyde sergiledi" olmak üzere üç tür öğrenci davranışı tanımlanmıştır.
Öğrenci beceriyi kabul edilebilir düzeyde sergilediğinde veri toplama formuna "+", diğer
durumlar için "-" koyularak, doğru sergilenen davranışların yüzdesi hesaplanmış ve elde
edilen veriler grafiğe işlenmiştir.

3.5.2. Güvenirlik verilerinin toplanması
Araştırmada güvenirlik verileri; (a) gözlemciler arası güvenirlik ve (b) uygulama
güvenirliği verileri toplanmıştır. Araştırmanın gözlemciler arası güvenirlik verileri, bir özel

eğitim öğretmeni ve bir de özel eğitim alanında doktora yapan iki kişi tarafından
toplanmıştır.

Araştırmanın

gözlemcileri,

gözlemci

statüsünde

bilgilendirilmiştir.

Gerçekleştirilen tüm oturumların video kayıtlarının en az %30'u gözlemciler tarafından
izlenilmiştir.
Gözlemciler arası güvenirlik hesabı öncelikle, gözlemcilerin görüş birliğine, görüş
birliğinin ve ayrılığının toplam sonucu bölünmelidir. Bu sonuç yüz ile çarpılır ve hesap
sonlandırılır. Hedef beceriler için tüm oturum uygulama güvenirliği yapılan heseplama
sonucunca %100 olmaktadır.
Uygulama güvenirliği verileri, öğretim paketi uygulama güvenirliği formu ile
belirlenmiştir. Toplanan bu veriler grafiksel olarak, yarı yapılandırılmış görüşmeler ile
öğretmen ve anneden elde edilen sosyal geçerlik verileri ise betimsel analiz tekniği ile
çözümlenmiştir. Elde edilen veriler, temalar ele alınarak özetlenip ve yorumlanmıştır.
Betimsel analizde, öğrencinin annesinden ve öğretmeninden alınan görüşler alıntılar
şeklinde yer almaktadır. Elde edilen bulgular, daha sonra yorumlanmıştır.
Uygulama güvenirliği verileri;
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Uygulamacının kendini ve öğretim sürecinde kullanacağı araç-gereçleri tanıtması,
hedef becerilerin ve öğretimsel amacın öğrenciye açıklanması,
öğrencinin dikkatini videoya yönlendirmesi,
(d) öğrencinin şarkı ile desteklenen video görüntüsünü izlemesinin sağlanması,
öğrenciye izleme sürecinde bilgiler vermesi,
(f) beceri yönergesinin verilmesi,

(g) öğrencinin video klipte yer alan becerileri gerçekleştirmesinin sağlanması,
'

(hjhedef öğrencinin sergilediği becerilere göre uygun pekiştireç veya geri dönüt verme
Uygulamacının doğru davranışları (+), hatalı davranışları (-) ile forma yazılmıştır.
Doğru davranış basmakları sayılarak ve yüzdelikleri alınarak forma yazılmıştır. Bu veriler,
tüm deneysel oturumları kapsayacak şekilde ele alınmıştır. Uygulama güvenirliği verileri
oturumların %30'unu içermektedir (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar, 2011). Bu araştırmada,
uygulama güvenirliği %100 olarak bulunmuştur.

3.5.3. Sosyal geçerlik verilerinin toplanması
Zihinsel yetersizliği olan öğrenciye, özbakım becerilerinin öğretim yönteminin
önemini belirleyebilmek amacıyla, öğrencinin annesi ve sınıf öğretmeni ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Araştırma sona erdikten sonra araştırmanın başlama düzeyindeki ve en
son öğretim oturumundaki görüntüler anneye ve öğretmene ayrı ayrı izletilmiş, daha sonra
elde edilen bulguların uygunluğunu değerlendirmek üzere öğrencinin annesinin ve
öğretmeninin görüşleri alınmıştır.
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3.6. Verilerin Analizi
Araştırmada gerçekleştirilen özbakım becerileri öğretim çalışmaları sonucunda elde
edilen veriler grafiksel olarak çözümlenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, grafiksel analiz
tekniklerinden

çizgisel grafik kullanılmıştır.

Öğrencilerin becerileri yerine getirmesine

ilişkin puanları yüzde olarak y ekseni üzerinde 0-100 arasında eşit aralıklarla gösterilmiş,
başlama, öğretim, yoklama, izleme ve genelleme verileri x ekseninde numaralandırılmış

ve

eşit aralıklarla gösterilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile öğretmen ve anneden elde
edilen sosyal geçerlik verileri betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Betimsel analiz
tekniği

ile

bulgular

düzenlenip,

uygulamacı

tarafından

yorumlanmaktadır.

Bu

yorumlamalar, neden-sonuç ilişkileri ele alınarak incelenmektedir. (Yıldırım ve Şimşek,
2006)

3. '6.1. Sosyal geçerlik verilerinin analizi
Bu araştırma için öğretimi hedeflenen becerilerin önemi, kullanılan yöntemin
uygunluğu ve elde edilen bulguların önemine ilişkin sosyal geçerlik verisi toplamak
amacıyla öğrencilerin çalışma hakkındaki görüşlerini belirlemeye yönelik Sosyal Geçerlik
Soru Formu öğrencinin annesine ve öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen veriler analiz
edilitken görüşler değerlendirilerek betimsel olarak analiz edilmiştir.

3. 6.2. Güvenirlik verilerinin analizi
Güvenirlik verileri gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği olmak
üzere i~i şekilde toplanmıştır. Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik verilerinin analizi
için "[Görüş birliği/ (Görüş Birliği+ Görüş Ayrılığı)] X 100 (Tekin-İftar ve Kırcaali-İftar,
formülü

kullanılmıştır.

Gözlemciler
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arası

güvenirlik

bulguları

tabloda

Tablo 1

Katılımcı Öğrencinin Özbakım Becerilerine İlişkin Gözlemciler Arası Güvenirlik Verileri
(ortalama)
Başlama
Düzeyi
Çorap Giyme Becerisi
%100
Ayakkabı
Giyme %100
Becerisi
Kazak Giyme Becerisi
%100

Uygulama

Genelleme

İzleme

%100
%100

%100
%100

%100
%100

%100

%100

%100

Araştırmada uygulama güvenirliği verilerinin analizi için "Gözlenen uygulamacı davranışı
I Planlanan uygulamacı davranışı X 100" (Tekin-İftar ve Kırcaaliİftar, 2001) formülü
kullanılmıştır. Her bir öğrenciye ait uygulama güvenirliği bulguları Tablo 3 'te
gösterilmektedir.
Tablo 2
Katılımcı Öğrencinin Özbakım Becerilerine İlişkin Uygulama Güvenirliği Verileri
(ortalama)
Başlama
Düzeyi
Çorap Giyme Becerisi
%100
Ayakkabı
Giyme %100
Becerisi
Kazak Giyme Becerisi
%100

Uygulama

Genelleme

İzleme

%100
%100

%100
%100

%100
%100

%100

%100

%100

Yoklama verileri, başlama düzeyi veri toplamı süreciyle aynı sisteme toplanmıştır.
Araştırmanın uygulama güvenirliği verileri Buse için % 100 olarak belirlenmiştir.
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BÖLÜM IV
4.BULGULAR

Bu bölümde; öğrencinin kendisinden istenen becerileri kazanması, devam ettirmesi
aynı zamanda da farklı bir ortam ve farklı bir araç gerece genellemesi ile ilgili bulgulara
yer verilmiştir.

Araştırmada

yer alan zihinsel yetersizliği

olan öğrencinin

okuduğu

okuldaki sınıf öğretmeninin ve annesinin, araştırmanın sosyal geçerliliği ile ilgili görüşleri
de bu .bölümde

yer almaktadır.

Uygulama

boyunca

evre değiştirme

kararı,

hedef

becerilerde ölçütün tam olarak (% 100) karşılanmasına göre verilmiştir.

4.1. Çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerisini kazanma, sürdürme ve
genelleme düzeyine ilişkin bulgular
Araştırmaya katılmış olan öğrencinin her bir hedef beceriyi kazanma, sürdürme ve
genelleme düzeyleri ile ilgili bulgular Şekil 1 'de sunulmuştur. Şekil 1 'de görüldüğü gibi,
öğrencinin
gözlenmiştir.

başlama

düzeyi evresinde

Düzenlenmiş

çorap giyme hedef becerisine

olan üç başlama

düzeyi oturumunda

sahip olmadığı

kararlı veriler

elde

edildikten sonra çorap giyme becerisinin öğretimi yapılmıştır. Öğretim safhasında hedef
becerideki

doğru tepki yüzdesinin

%33,3

ile %100 arasında

değişiklik

gösterdiği

görülmüştür. Buse uygulama safhasında yapılan 9., 10. ve 11. oturumlarda hedef beceriyi
kabul edilebilir düzeyde (% 100) sergilemiştir. Bu seviye, hedef beceri için istenen ölçüde
bir performans olduğundan dolayı belirlenmiş olan ölçüt karşılanmış, buna bağlı olarak da
becerinin öğretim evresi sonlandırılmıştır.
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Şekil 1.

Öğrencilerin,

Çorap Giyme, Ayakkabı

Giyme ve Kazak Giyme Becerisinin

desteklenen Video ile Model Olma Yöntemi ile Kazandırılmasına

İlişkin Başlama Düzeyi

(BD), Uygulama (U), Genelleme (G) ve İzleme (İ) Oturumları Verileri
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Şarkı ile

Öğrencinin, başlama düzeyi safhasında ikinci hedef beceri olan ayakkabı giyme
becerisine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Hedef becerinin öğretimi aşamasına,
düzenlenmiş olan üç başlama düzeyi oturumunun sonucunda kararlı verilerin elde
edilmesinin ardından geçilmiştir. Hedefbecerideki doğru tepki yüzdesi, öğretim evresinde,
%14,28 ile %100 arasında değişiklik göstermiştir. Buse uygulama evresinde düzenlenmiş
olan 8., 9. ve 10. oturumlarda hedef beceriyi kabul edilebilir düzeyde (%100) sergilemiştir.
Bu seviye, hedef beceri için istenen ölçüde bir performans olduğundan dolayı belirlenmiş
olan ölçüt karşılanmış, buna bağlı olarak da becerinin öğretim evresi sonlandırılmıştır.
Şekil 1 'den de görüldüğü üzere, Buse'nin başlama düzeyi safhasında üçüncü hedef
beceri olan kazak giyme becerisine sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Düzenlenmiş olan üç
başlama düzeyi pturumunda kararlı veriler elde edilmesinin ardından hedef becerinin
öğretimine geçilmiştir. Hedef becerideki doğru tepki yüzdesi, öğretim evresinde, %12,5
ile %100 arasında değişiklik göstermiştir. Buse uygulama evresinde düzenlenmiş olan 7.,
8. ve 9. oturumlarda hedef beceriyi kabul edilebilir düzeyde (%100) sergilemiştir. Bu
seviye, hedef beceri için istenen ölçüde bir performans olduğundan dolayı belirlenmiş olan
ölçüt karşılanmış, buna bağlı olarak da becerinin öğretim evresi sonlandırılmıştır. Hedef
becerilerin (çorap giyme, ayakkabı giyme, kazak giyme) öğretiminin sona ermesinin
ardından bir, üç ve dört hafta sonra düzenlenmiş olan izleme oturumlarının üçünde de
öğrencinin, hedef becerileri kabul edilebilir düzeyde (%100 seviyesinde) sergilediği
gözlenmiştir.
Şekil 1 'de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğrencinin üç hedef beceri (çorap
giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme) ile ilgili yapılan genelleme oturumlarında hedef
beceriyi farklı bir ortam ve farklı bir araç gerece genelleme hususunda doğru tepki yüzde
ortalamalarının %100 sonucunu verdiği bulunmuştur. Hedef becerilerin tamamında,
genelleme ve öğretim sonu veri sonuçlarının aynı düzeyde olduğu gözlenmiştir.
Hedef becerilerin öğretiminin sona ermesinin ardından bir, üç ve dört hafta sonra
düzenlenmiş olan izleme oturumlarının üçünde de öğrencinin, hedef becerileri kabul
edilebilir düzeyde (%100 seviyesinde) sergilediği gözlenmiştir.

46

4.2. Annenin ve öğretmenin çalışmanın sosyal geçerliliğine ilişkin görüşleri

Çalışmada, hedef öğrencinin annesi ile öğretmeninden, çalışmanın hedef
becerilerini oluşturan çorap giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerinin
öğretimine ve bu becerinin öğretiminde kullanılan şarkı ile desteklenen video ile model
olma yöntemine ve uygulanmasına dair görüşlerinden faydalanılarak, çalışmanın sosyal
geçerliliği incelenmiştir. Formda beş adet soru yer almaktadır. Formda bulunan sorular, üç
alan uzmanına incelettirip, görüşler alınarak düzenlenmiştir.
1. Şarkı ile desteklenen video ile model olma öğretim yönteminin özbakım becerilerinin
öğretiminde etkili olduğunu düsünüyor musunuz? Neden?
2. Zihinsel yetersizliği
olan öğrencilere sunulan şarkı ile desteklenen video ile model olma
Fl
öğretime
ilişkin ·ıdüşünceleriniz nelerdir?
.
3. Şarkı ile desteklenen video ile model olma aracılığıyla beceri öğretiminin avantajlarına
iliskin düsünceleriniz nelerdir?
4. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri öğretiminde, şarkı ile desteklenen video ile
model olma yönteminin dezavantajlarına iliskin düsünceleriniz nelerdir?
5. Bu uygulamayı çevrenizde bulunan kişilere tavsiye eder misiniz?
Birinci soruya öğrencinin annesi ve öğretmeni uygulanan yöntemin etkili olduğu
yanıtını vermiştir. Öğrencinin annesi, çocuğunun video izlemekten zevk aldığını ve video
klipteki akran modeli tekrar etme isteğinin fazla olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrencinin
video kliplerde yer alan şarkıyı boş zamanlarında söylediğini ifade etmiştir. Öğrencinin
öğretmeni ise, bu uygulamanın öğretmenin işini kolaylaştırmasının yanında öğrencinin
beceri öğretiminde etkili ve verimli olduğunu belirtmiştir.
İkinci soruya anne, uygulanan öğretimden çok memnun kaldığını, öğrencinin
uygulamacının eve gelmesini dört gözle beklediğini belirtmiştir. Bu uygulamanın diğer
beceriler

için

de

hazırlanan

CD'lerin

evde

anneler

tarafındanda

kolaylıkla

uygulanabileceğini ifade etmiştir. Öğretmen ise, bu uygulamanın çok yararlı olduğunu
eğitim CD'lerinin diğer becerilere göre de hazırlanmasının ve Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde arşivlenmesinin birçok öğretmene ışık tutacağını vurgulamıştır.
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Üçüncü soruya anne, giyinme becerilerini öğrenci bağımsız yapabildiği için ona
farklı beceriler kazandırmak için zaman tasarrufu ettiğini ifade etmiştir. Öğrencinin ev
içinde bu becerileri bağımsız olarak sergileyip aile bireylerinin takdirini almasının
öğrenciyi moral ve motivasyon yönünden desteklediğini belirtmiştir. Öğretmen ise, bu
uygulamanın istenilen sayıda tekrar edilebilme rahatlığı sunduğu ve canlı model bulma
kaygısını yok etmesinin büyük avantajlar oluşturduğunu belirtmiştir. Ayrıca video klipte
yer alan şarkıyı öğrencinin daha sonra arkadaşlarının yanında söylemesi, arkadaşlarının
ilgisini çekmekte ve şarkıyı öğrenmeye çalışmalarını sağlamaktadır. Öğrenci uygulama
sonrasında farklı beceriler öğrenmeye daha fazla istekli olmaktadır.
Dördüncü soruya anne herhangi bir dezavantajı bulunmamaktadır yanıtını
vermiştir. Öğretmen ise video klip hazırlama sürecinin zaman alıcı olduğunu ve herşeyin
titizlikle yapılması gerektiğini ifade etmektedir.
Beşinci soruya anne ve öğretmen bu uygulamayı çevrelerinde bulunan kişilere
tavsiye edeceğini belirtmiştir.

Alınan bu görüşler doğrultusunda; çalışmaya katılan öğrencinin annesı ve
öğretmeni, öğrenciye hedef becerilerin öğretilmesinden meınnun kalmışlar ve öğrenciye
öğretilen becerilerin fazlasıyla önemli becerilerden oluştuğunu ifade etmişlerdir. Anne ve

öğretmen öğrencinin, öğretilen bu beceriler sayesinde başarma duygusunu tattığını ve
farklı beceriler kazanma konusunda daha istekli olduğunu söylemektedirler. Ayrıca
kazanılan bu becerilerin yeri geldiği zaman farklı ortamlarda sergilenmesi, öğrencinin
çevresindeki öğrenciler tarafından sevinç ile karşılandığını göstermiştir. Öğrencinin bu
becerileri günlük yaşam içerisinde ev ortamlarında ve okulda kullandıklarını söylenmiştir.
Öğretmenin ve annenin bu uygulamadan memnun olduklarını, daha sonra geliştirilecek
olan başka uygulamalara da katılmak istediklerini, bu uygulamayı başkalarına
önereceklerini, uygulamanın özbakım becerileri kazandırmak için etkili bir yöntem
olduğunu ve uygulama sonrasında kendilerinde olumlu farklılıklar meydana geldiğini ifade
etmişlerdir. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda, geliştirilen şarkı ile desteklenen video
ile model olma yönteminin sosyal geçerliliği olduğu izlenimi edinilmiştir. Buna ek olarak
uygulamanın işlevsel olacağı yorumlanabilmektedir.
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BÖLÜMV
5. TARTIŞMA

Bu araştırmada; zihinsel yetersizliği olan bir öğrenciye çorap giyme, ayakkabı
\

giyme ve kazak giyme becerilerinin öğretiminde şarkıyla desteklenen video model olmanın
etkililiği incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencinin annesinin ve öğretmeninin, hedef
becerilerin öğretiminde kullanılan şarkıyla desteklenen video ile model olma yöntemine ve
uygulanan bıı yöntemin sonuçlarına ilişkin görüşlerinin neler olduğu belirlenmeye
çalışılmıştır. \Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan öğrencinin çorap giyme, ayakkabı
giyme ve kazak giyme becerilerini kazanamama sebebi bu becerilerin öğrenciye fırsatlar
sunulmadan aileler tarafından karşılanılması olabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencinin
birinci sınıfı, okumasının ardından bir . sonraki yıl okula gitmemesi öğrencinin beceri
performanslarına

düşüşe

sebep

olabilmektedir.

Hedef

öğrenci,

ailenin

maddi

yetersizliklerinden dolayı, eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin başlangıcında devlet
ilkokulunda kaynaştırma eğitimi almaya başlamıştır. İlkokulda bulunduğu süre içinde
öğrenciye, öğretmenler tarafından akademik beceriler kazandırılmaktadır. Bunun yanı sıra,
öğrencinin hedef becerilere sahip olmaması, öğrencinin özel eğitim kurumunda bulunduğu
sürede, bu kurumlarda uygulanan herhangi bir eğitim müfredatının bulunmaması ve eğitsel
performansının belirlenmemiş olması uygulamada çocuğun öncelikli becerilerine ağırlık
vermek gözardı edilmiş olabilir. Bu becerilerin kazandırılmaması, çocuğun başarısızlık
duygusunu. yaşamasına

yol

açmaktadır.

Hazırlanan

öğrenciselleştirilmiş

Eğitim

Programları, öğrencinin akademik becerilerine gelmeden önceki becerilerilerindeki
performansına yönelik bilgi vermektedir.öğrenciselleştirilmiş Eğitim Programlarının,
eğitim ve öğretim kurumlarında sistemli bir şekilde uygulanması,öğrencide ihtiyaç duyulan
temel becerilerin belirlenmesini sağlamaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, zihinsel yetersizliği olan bir öğrenciye
hedef becerilerinin öğretiminde şarkıyla desteklenen video ile model olmanın etkili olduğu
görülmektedir. Çizgi grafiği incelendiğinde, çorap giyme becerisinin öğretiminde sürekli
olarak olumlu yönde becerinin kazanıldığı, sadece bir oturumda doğru davranış yüzdesinin

sabit kaldığı görülmektedir. Uygulamacı, öğretim sırasında hedef öğrencinin dişinin
ağrıdığını ve ağrı kesici ilaç içtiğini uygulama sırasında not almıştır. Doğru davranış
yüzdesinin sabit kalması bu sebebe bağlanabilir. İkinci beceri olan ayakkabı giyme
becerisinde ise öğrenci, öğretim boyunca doğru davranış yüzdesini sürekli olarak
arttırmaktadır. Sadece bir oturumda, öğrencinin doğru davranış yüzdesi düşmektedir.
Öğrencinin annesi ile konuşulduğunda o günkü oturumdan önceki gece yeterince
uyuyamadığı belirlenmiştir, Öğrencinin uygulamadan önceki gece uykusunu tam alamamış
olması bu düşüşün .sebebi olacağını düşündürmektedir. Grafikten elde edilen veriler, bu
becerilerin uygulama sonrasında da öğrenci tarafından sürdürüldüğünü, farklı ortam ve
araç

gerece genellenebildiğini göstermektedir. Öğrencinin annesinden

ve

sınıf

öğretmeninden elde edilen sosyal geçerlik verileri, zihinsel yetersizliği olan öğrencinin
hedef becerilerin öğretimi ile ilgili görüşlerinin olumlu olduğunu göstermektedir.
I

Uluslararası alanyazında video model olmanın etkililiğine yönelik çalışmalar
incelendiğinde; zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özbakım becerilerini, (Norman,
Collins ve Schuster, 2001), alışveriş yapma ve satın alma becerilerini (Ayres ve Langone
2002), market reyon işaretleri ve onların yerlerini okuma becerilerini (Mechling ve
diğerleri 2002), yiyecek hazırlama becerisini (Rehfeld ve diğerleri, 2003), kahve yapma ve
kahve servis etme becerilerini (Bidwell ve Rehdfeldt, 2004), fast food restoranlarda sözel
yanıt verme ve hesabı ödeme becerisini (Mechling, Pridgen ve Cronin, 2005), para
kullanarak marketten bir şeyler satın alma becerisini (Ayres ve diğerleri, 2006), toplumsal
ortamlarda gerekli olan mesleki becerileri (Laarhoven, Laarhoven-Myers ve Zurita, 2007),
makama pişirme becerisini (Halisküçük, 2007), yangın söndürme becerisini (Mechling,
Gast ve Gustafson, 2009), otel kat hizmetleri becerilerini (Değirmenci, 2010), günlük
yaşam becerilerini (Ertekin, 2015; Öncül ve Özkan- Yücesoy, 2010), kredi kartını
kullanma becerisini (Mechling, Gast ve Barthold, 2010), kazandırmada video model olma
yönteminin etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan bu araştırma beceri öğretiminde kullanılan
video model olma alanyazındaki diğer mevcut araştırmaların sonuçlarını destekler
niteliktedir.
Bu araştırmanın başarılı olmasındaki etkenlerden biri, video model

olma

yönteminin beceri basamaklarının analizinden oluşan şarkı sözleri ile desteklenmesidir.
Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin, öğretim düzenlemelerinde, şarkıyla desteklenen
video model olma yönteminin, görsel ve işitsel destek sistemlerini bir arada kullandığından
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öğrencilerin dikkatini çekmekte ve öğretilen becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırmaktadır.
Dolayısıyla bu çalışmada da zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin şarkı ile desteklenen
video klip izlemelerinin öğrenmeyi olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir. Bir diğer
etken ise, yetersizliği olan öğrenciler için video model olma ile yapılan öğretim, hedef
davranışın somut ve de oldukça net bir biçimde görsel olarak açıklanmasına yol açtığından
geleneksel yöntemlere göre daha avantajlı olmakta, uygulamayı etkili, daha da yararlı
yapmakta ve.büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
Video ile model olma yönteminde kullanılan simgesel model olma, canlı model
olmaya göre, hazırlık sürecinde daha az zaman gerektirmekte ve daha az maliyetli
olmaktadır. Diğer bir yandan, hazırlanan video klipler, istenilen önkoşul becerilerine sahip
benzer yetersizlikleri olan diğer öğrenciler için de tekrardan kullanabilmektedirler. Video
klipler, uygun.ortam ve koşullarda istenilen sayıda tekrar sunma imkanı sağlamaktadır. Bu
sayede, uygulamacılar birçok işlevsel beceriyi tanımlamak ve kritik beceri basamaklarının
öğretimi

ıçın,

tekrar

kullanabilecekleri

videolarla

öğretim

sürecını

yapılandırabilmektedirler. Birçok avantajı bir arada bulunduran video model olma
öğretimi, anne,baba ve öğretmenler bakımından uygun bir öğretim stratejisidir
(Akmanoğlu, 2008). Bu araştırmada, şarkı ile desteklenen video kliplerde yer alan model
hedef becerileri orta hızda net bir şekilde adım adım sergilemektedir. Bunun yanı sıra
araştırmada yer alan öğrenci, araştırma kapsamında yer alan özbakım becerilerini ortalama
on oturunida kazanmıştır. Bu araştırmanın bulguları, video model olma yöntemi
doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaların kısa sürede etkili ve verimli bir şekilde
sonuçlar verdiği bilgilerine paralellik sağlamaktadır.
Araştırmada sosyal geçerlilik verilerinin toplanması o çalışmanın başarısına önemli
katkılar sağladığı kabul edilmektedir (Schwartz ve Baer, 1991, akt. Öncül, 2015). Bu
araştırmada kullanılan yöntemin uygunluğuna ve öğrencinin hedef becerilerde göstermiş
olduğu ilerlemelere ilişkin görüşlerini belirlemek üzere, hedef öğrencinin annesinden ve
öğretmeninden sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Sosyal geçerlilik verilerinde, özbakım
becerilerinin öğretiminde kullanılan video ile

model olma yönteminin uygunluğu ve

araştırma sonucundaki bulguların önemine yer verilmiştir. Hedef bireyin annesi ve
öğretmeni bu uygulamadan memnun kaldıklarını ve uygulamayı çevrelerinde bulunan
bireylere tavsiye edeceklerini belirtmiştir. Ayrıca uygulama süreci boyunca hedef birey,
başarma duygusu içinde farklı beceriler kazanma konusunda daha istekli olmuştur. Ayrıca
51

kazanılan bu becerilerin yeri geldiği zaman farklı ortamlarda sergilenmesi, öğrencının
çevresindeki bireyler tarafından olumlu karşılanmıştır.
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BÖLÜM VI
6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu kısımda araştırmanın sonucu, araştırmanın ileri araştırmalara ve uygulamaya
yönelik önerilerine yer verilmiştir.

6. 1. Sonuç
Bu araştırmanın sonucunda, araştırmaya katılan öğrenci; hedef beceriler olan çorap
giyme, ayakkabı giyme ve kazak giyme becerilerini % 100 ölçütünü karşılayarak sergilemiş
,,

ve hedef becerileri farklı ortam ve araç-gerece genellemeyi gerçekleştirmiştir.
Araştırmanın hem yöntem hem de uygulama etkililiğini belirlemek amacıyla,
zihinsel yetersizliği olan öğrencinin annesinin ve öğretmeninin düşüncelerinin olumlu
olduğu ve bu yöntemi tavsiye edilebilir buldukları sonucuna ulaşılmıştır.

6.2. Öneriler
Bu bölümde ileri araştırmalara ve uygulamaya yönelik önerilere yer verilmiştir.

6.2.1. İleri araştırmalara yönelik öneriler
1. Farklı düzeylerdeki zihinsel yetersizliği olan çocuklar ile farklı becerilerin öğretiminde,
farklı ortamlarda, farklı uygulamacılarla yeni araştırmalar yürütülebilir.
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2. Yetersizliği olan öğrencilere özbakım becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalarda,
video model olma yönteminin farklı uygulama türlerinin etkililiği denenebilir.
3. Bu araştırmada, hedef becerilerin öğretiminde, şarkı ile desteklenen video model olma
yöntemi, yoklama denemeli beceriler arası çoklu yoklama modeli aracılığıyla uygulanmış
ve

etkililik

verileri

toplanmıştır.

Yapılacak

olan

araştırmalarda

farklı

yöntemler

kullanılarak bu araştırma tekrar edilebilir.
)

4. Bu araştırmada araştırma kapsamında yer alan öğrencinin öğretmeni ve annesi ile
görüşmeler yapılarak sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Daha sonra gerçekleştirilecek
araştırmalarda, yapılacak uygulamalara ilişkin hedef öğrenciden, uygulamacılardan, hedef
öğrencinin babası, kardeşleri ve arkadaşları gibi farklı kişilerden de sosyal geçerlik verileri
(

toplanabilir.

5. Bu araştırmadaöğretim uygulamalarında tüm oturumlar bire-bir öğretim düzenlemesiyle
yürütülmüştür. İleri araştırmalarda, benzer uygulamalar grup düzenlemesiyle ya da gömülü
öğretim şeklinde yapılabilir.
6. Bu araştırma kapsamında hedef becerilerin kazandırılması amaçlanan kişi, hafif düzeyde
zihinsel yetersizliği olan öğrencidir. Benzer bir çalışma, farklı türde yetersizliği olan ve
farklı yaş grubundaki katılımcıların katılımı ile yinelenebilir.
7. Araştırma kapsamında yer verilen hedef becerilerin öğretiminde farklı öğretim
yöntemleri uygulanarak bu yöntemlerin etkililiği belirlenebileceği gibi uygulanacak olan
yöntemlerin etkilikleri de karşılaştırılabilir.

6.2.2. Uygulamaya yönelik öneriler
1. Araştırmanın öğretim materyallerini oluşturan şarkı ile desteklenen video klipler, uygun
eğitim ortamlarında görsel ve işitsel destek materyali olarak kullanılabilir.
2. Araştırmada yer alan hedef becerileri kazandırılmada kullanılan materyal, dokunmatik
ekranlı ipad aracılığıyla da kullanılabilir.
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1

ne-Baba İzin Formu
elisi olduğum kod adı Buse olan kızımın, Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü
yüksek lisans öğrencisi olan Seden İNECİ'nin yapacak olduğu Zihinsel Yetersizliği Olan
Öğrencilere Özbakım Becerinin Öğretiminde

Şarkı İle Desteklenen Video Model Olma

Yönteminin

katılmasına

Etkililiği

isimli

araştırmasına

ve toplanan

bilgilerin

tez

çalışmasında kullanılmasına izin veriyorum.

Araştırmanın

çocuğum

üzerinde

bir risk oluşturmayacağının

bilgilerinin açıklanmayacağının bilincindeyim.

Velinin Adı Soyadı
Tarih:
İmza

65

ve çocuğumun

kimlik

EK2
Beceri Analizi
Çorap Giyme Becerisi Beceri Analizi
( 1) Çorabı, topuk kısmı altta gelecek şekilde tutma
(2) Çorabı, başparmakları içeride kalacak şekilde koncundan tutma
(3) Çorabı, parmaklarıyla ucuna kadar toplama
(4) Çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirme
(5) Çorabı, topuğuna kadar çekme
(6) Çorabı topuğundan geçirerek yukarı doğru çekme
Ayakkabı Giyme Becerisi Beceri Analizi
( 1) Ayakkabıları, topuk kısımları kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak
şekilde yan yana getirme
(2)Ayak parmakları, ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde durdurma
(3) Ayakkabının dilini tutma
(4) Ayağını karşısındaki ayakkabının içine sokma
(5) Ayakkabının dilini bırakma
(6) Topuğunu ayakkabının içine yerleştirme
(7) Ayakkabının bantlarını kapatma

66

Kazak Giyme Becerisi Beceri Analizi
(1) Kazağı, arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutma
(2) Kazağı, etek kısmı kendine bakacak şekilde serme
(3) Etek kısmının yanlarından, başparmaklar içeride kalacak şekilde tutma
(4) Kazağın etek kısmını avuç içinde toplama
(5) Başını, kazağın etek kısmından içeri geçirme
(6) Kazağın yakasını başından geçirme
(7) Ellerini, kazağın kollarından geçirme
(8)' Kazağın etek kısmını beline doğru çekme

67

Ek3
Gözlemci Bilgilendirme Formu
Değerli Gözlemci,
Bu araştırmanın amacı, zihinsel yetersizliği olan öğrenciye çorap giyme, ayakkabı giyme
ve kazak. giyme becerilerinin öğretiminde şarkı ile desteklenen video ile model olma
yöntemini kullanmaktır. Araştırma, tek denekli araştırma yöntemlerinden yoklama
)

denemeli beceriler arası çoklu yoklama modeli ile değerlendirilmiştir. Araştırmacı
tarafından hazırlanan şarkı sözleri ile desteklenen video ile model olma yöntemi
kullanılarak becerilerinin öğretimi yapılmaktadır. Bir öğretim oturumu şu şekilde
gerçekleşmektedir;

O Cd'yi çalıştırma
D

Hoparlörleri takma

D Öğrencinin bilgisayar karşısına rahat oturmasını sağlama

D

Uygulamacınınöğrencinin dikkatini çekmesi

D Öğrencinin

sözel olarak ya da işaretle hazır olduğunu bildirmesinin uygulamacı

tarafından onaylanması
O Öğrenciye çalışılacak beceriye uygun hedef uyaranın sunulması
D Öğrencinin uygulamacı tarafından hazırlanan videoyu

izlemesi

D Öğrenciye beceri yönergesinin verilmesi
D

Beceri basamaklarının tamamlaması içinöğrenciye süre verilmesi

D Öğrenci tepkilerine uygun tepki verme

O Oturumun sonunda öğrenci katılımının sözel ve doğal pekiştireçlerle pekiştirilmesi
68

Başlama Düzeyi, Öğretim, Günlük Yoklama, Genelleme ve İzleme Oturumları Öğrenci
Tepki Tanımları
Doğru tepki,öğrencinin

beceri yönergesinin

sunulmasının ardından beceri analizindeki

basamakları doğru şekilde sergilemeye başlaması ve her bir beceri için belirlenen sürede
beceriyi tamamlamasıdır.
Yanlış· tepki, öğrencinin beceri yönergesinin

sunulmasının

ardından 20 saniye içinde

i'

tepkide bulunmak üzere girişimde bulunmaması, 20 saniye içinde tepkide bulunmak üzere
girişimde bulunması ancak beceriyi belirlenen süre içerisinde tamamlayamaması, 20 saniye
içinde beceri analizindeki basamağı yanlış şekilde sergilemeye başlaması ya da 20 saniye
içinde beceri analizinin yanlış bir basamağını sergilemek üzere girişimde bulunmasıdır.
Tepkide bulunmama ise öğrencinin beceri yönergesine hiçbir tepkide bulunmamasıdır. Bu
tepkilerin yanı sıra öğrencinin çalışmaya dikkatini yöneltmesi ve video görüntülerini
izlemesi beklenmiştir. Araştırma kapsamında öğrencinin tepkide bulunmaması, yanlış tepki
olarak değerlendirilmiştir.
Veri Toplama Süreci
Size verilen başlama düzeyi, günlük yoklama, genelleme ve izleme oturumları veri
toplama formunda ilgili oturuma ait kutucuğa öğrencilerin doğru gerçekleştirdikleri beceri
basamağı için "+", yanlış gerçekleştirdiği ya da tepkide bulunmadığı beceri basamağı ise "" işareti koymanız istenmektedir. Uygulama güvenirliğine ilişkin verilen veri toplama
formuna, araştırmacının size verdiği video görüntülerini izleyerek formda yer alan
planlanan uygulamacı davranışlarını gözlemeniz ve uygulamacının doğru gerçekleştirdiği
davranışlara"+", yanlış gerçekleştirdiği davranışlara ise "-"işareti koymanız istenmektedir.
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EK6
Sosyal Geçerlik Soru Formu

Sayın

,

Asağıda doldurmanızı istediğim form, zihinsel yetersizliği olan öğrencilere özbakım
becerilerinin öğretiminde şarkı ile desteklenen video ile model olma yöntemin ve
uygulamanın etkililiğine ilişkin görüşlerinizi belirlemeye yöneliktir. Formda 5 adet soru
)

yer almaktadır. Formdaki soruları yanıtlamanız yapılacak çalısmanın amacına yönelik
olmasına yardımcı olacaktır. Katkılarınız ve yardımlarınız için çok tesekkür ederim.
Seden İNECİ

1. Şarkı ile desteklenen video ile model olma öğretim yönteminin özbakım becerilerinin
öğretiminde etkili olduğunu düsünüyor musunuz? Neden?
2. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sunulan şarkı ile desteklenen video ile model olma
öğretime ilişkin düşünceleriniz nelerdir?
3. Şarkı ile desteklenen video ile model olma aracılığıyla beceri öğretiminin
avantajlarına iliskin düsünceleriniz nelerdir?
4. Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere beceri öğretiminde, şarkı ile desteklenen video ile
model olma yönteminin dezavantajlarına iliskin düsünceleriniz nelerdir?

5. Bu uygulamayı çevrenizde bulunan kişilere tavsiye eder misiniz?
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EK7
Uygulama Güvenirliği Veri Toplama Formu
Toplam Süre:

Gözlemci:

Oturum:

Tarih:
Başlangıç-Bitiş:
Gözlendi (+)
Araç-gereçlerin tanıtılması
Hedef becerilerin öğrenciye
açıklanması
Öğrencinin dikkatini videoya
yönlendirmesinin sağlanması
•..

Öğrencininvideoyu
izlemesinin sağlanması
Beceri yönergesinin sunulması
Öğrencinin belirlenen
işlemleri yapmasının
sağlanması
Öğrencinin sergilediği
davranışlara uygun tepki
verme
TOPLAM
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Gözlenemedi (-)

Ek8
Araştırmacı
Çoraplar

tarafından

yazılan şarkı sözleri

Şarkısı

Giyinebilirim
Ben tek başıma giyinebilirim
Kazağımın önünü arkasını bililrim
Tut eteklerimden sok parmaklarını
Çık çık yukarı çok yukarı

Çoraplar çoraplar, üşümesin ayaklar
Topuğunu buldum
Aşağıya, koydum
Parmakları soktum
Avcunnı doldurdum

Avuçlarda toplandı
Başın yeri açıldı
Rahat nefes alındı
Az kaldı

Parmakları oynat
Gir içine rahatlat
Topuğunu zıplat
Etrafını.kapat

Kollarımı sırayla
Yerlerine koydum
Eteklerimden tutup
Yola koyuldum

Çoraplar çoraplar, üşümesin ayaklar

Ayakkabı Şarkısı
İki kardeş gezerler
gezerler gezerler
Yolda beraber yürürler
yürürler

Al eline bir tane
Koy onu doğru yere
Başla artık giymeye
Haydi yürümeye

Parmaklar geride
Ayakkabı beklemede
Dilde içeride
· Haydi giymeye

Ayağımı kaldırdım
Dilini bıraktım
Topuğunu kapattım
Bunu başardım
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Ek9

Çorap Giyme Becerisi Öğretim Planı
1. Öğrencinin Performans Düzeyi
Tekli fırsat yöntemine göre hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü aracı kullanılarak, öğrencinin
performansı belirlenir.
2. Amaçlar
2.1. Ölçülebilir Yıllık Amaç: Öğrenci, çorabını giymesi istendiğinde dört denemenin
dördünde bağımsız olarak çorabını giyer.
2.2. Kısa Dönemli/Öğretimsel Amaçlar
2.2.1. Öğrenci, çorabı ayak parmaklarına geçirmesi istendiğinde dört denemenin dördünde
bağımsız olarak çorabı ayak parmaklarına geçirir.
2.2.2. Öğrenci, ayak bileğine kadar giymiş olduğu çorabı giymesi istendiğinde dört
denemenin dördünde bağımsız olarak çorabı giyer.
2.2.3. Öğrenci çorabı giymesi istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak
çorabı giyer.
3. Materyal
Öğretim materyalleri, kısa spor çorap, boyu dize kadar uzanan çorap, hazırlanan video
CD, kamera, laptop, hoparlör, oyuncak bebek ve kekten oluşmaktadır.
4. Eğitim Ortamı
Öğretim yapılacak olan ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak uyaranlar ve nesnelerin
olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ortamın ısı, ışık ve sıcaklık gibi fiziki koşullarında
uygulamayı olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmiştir. Çorap giyme becerisi oturarak
daha kolay çalışılacağı için çalışılacak olan ortamın yere oturulmasına ve çalışılmasına
uygun düzen ve büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Hem öğrenci hem de öğretimi
yapacak olan öğretmenin ayrı ayrı oturabilmeleri için uygun büyüklükte iki minder
bulundurulmalıdır. Video ile model olma yönteminin uygulanması için, laptop, kamera,
önceden hazırlanan CD, hoparlör ve pekiştireçler ortamda bulundurulmadır.
5. Peklştireçler
Öğretim sırasında öğrencinin yaptığı doğru davranışlar her zaman pekiştirilmelidir.
Çalışma esnasında aferin, harikasın gibi sözel pekiştireçlerin yanında kek ve oyuncak
bebek öğrenciye verilmek üzere hazır bulundurulmuştur.
6. Öğretimdeki İlerlemenin Kaydedilmesi
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Öğretim esnasında öğrencinin ilerlemesini kaydetmek için daha önceden oluşturulan ölçüt
bağımlı ölçü aracı kullanılmaktadır. Öğrencinin öğretim sırasında bağımsız olarak
gerçekleştirdiği basamaklar ölçüt bağımlı ölçü aracındaki kayıt çizelgesindeki ilgili
basamağın karşısına işaretlenerek öğretimdeki ilerlemeler kaydedilmektedir. Öğretimdeki
ilerlemenin kaydedilmesi bir sonraki öğretim oturumunda öğretime hangi basamaktan
başlanacağı, öğretimin sistemli bir şekilde takip edilmesi bakımından da oldukça
önemlidir. Öğretimdeki ilerlemeler, öğrencinin tüm davranışlarının video kayıt sistemine
alınmasıyla belirlenmiştir.
7. Öğretim Zamanı
Beceri öğretimi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yarım saatlik öğretim
oturumlarıyla gerçekleştirilmiştir.
8. Öğretim Oturumu
Öğretim oturumu, uygulamacının "Hazır mısın? Seninle çorap giyme ile ilgili bir video
klip izleyeceğiz." demesi ile başlamaktadır. Öğrenciden "Evet" cevabı alındıktan sonra
öğrencinin dikkati video klibe yönlendirilmektedir. Uygulamacı, sözlerini kendisinin
yazdığı şarkı ile desteklenen video klibi öğrenciye izletir.
Uygulamacı tarafından öğrenciye, "Çorabı giy." ana yönergesi verilir. Öğrencinin bağımsız
yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracındaki bağımsız sütununa işaretlenir. Öğrenci
bir beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa uygulamacı bu davranışı görmezden
gelir. Hedef beceriye ilişkin bütün işlem basamakları tamamlandıktan sonra, öğrenciye
"Çorap giymeyle ilgili çalışmamız bitti. Çalışma esnasında beni çok güzel dinledin,
söylediklerimi yaptın, çok güzel çalıştın, aferin sana." diyerek, öğrenciye teşekkür eder ve
çalışma bitirilir. Çalışma öncesi belirlenen ve öğrenciye çalışma sonu verileceği belirtilen
pekiştireçler öğrenciye verilir. Öğrencinin tüm davranışları kamera kaydına alınmıştır.
9. Kazanılan Becerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Öğrenci çorap giyme becerisini bağımsız olarak kazandıktan sonra becerinin kalıcı olması
sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencinin girişimleri desteklenmeli ve pekiştirilmelidir. Beceri
sürekliliğinin sağlanması, beceri öğretim oturumlarının ardından 7, 21 ve 28 gün sonra ele
alınıp değerlendirilmektedir. Öğrencinin tüm davranışları kamera kaydına alınmıştır.
10. Kazanılan Becerinin Genellemesinin Sağlanması
Genelleme oturumlarında, öğretim ortamında kullanılan kısa spor çoraplardan farklı
olarak, boyu
öğrencinin dizine kadar uzanan çoraplar kullanılmıştır. Genelleme
oturumlarında öğrencinin performansı kamera kaydına alınmıştır. Ayrıca becerinin farklı
ortama genellenebilmesi için öğretim oturumlarının yer aldığın evin salon bölümünden
farklı olarak, okul spor salonu soyunma odası kullanılmıştır. Öğrencinin tüm davranışları
kamera kaydına alınmıştır.
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Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı - Çorap Giyme

Bildirimler

(1) Çorabı, topuk kısmı altta gelecek
şekilde tutma

Ölçüt

%100

Ana yönerge : Çorabını giy

·(1) Çorabı, topuk kısmı altta gelecek şekilde
tutar

(2) Çorabı, başparmakları içeride kalacak
şekilde koncundan tutma

(2) Çorabı, başparmakları içeride kalacak
şekilde koncundan tutar

(3) Çorabı, parmaklarıyla ucuna kadar
~op lama

(3) Çorabı, parmaklarıyla ucuna kadar toplar

(4) Çorabın ucunu ayak parmaklarına
geçirme

(4) Çorabın ucunu ayak parmaklarına geçirir
(5) Çorabı, topuğuna kadar çeker

(5) Çorabı, topuğuna kadar çekme

(6) Çorabı topuğundan geçirerek yukarı

(6) Çorabı topuğundan geçirerek yukarı
doğru çekme

doğru çeker
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EklO
Ayakkabı Giyme Becerisi Öğretim Planı
1. Öğrencinin

Performans

Düzeyi

Tekli fırsat yöntemine göre hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü aracı kullanılarak, öğrencinin
performansı belirlenir.
2.Amaçlar
2.1. Ölçülebilir Yıllık Amaç: Öğrenci, ayakkabısını giymesi istendiğinde dört denemenin
dördünde bağımsız olarak ayakkabısını giyer.
2.2. Kısa Dönemli/Öğretimsel

Amaçlar

2.2.1. Öğrenci, ayakkabıları, topuk kısımları kendine, yanlardaki oyuklar birbirine bakacak
şekilde yan yana getirmesi istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak
ayakkabıları yan yana getirir.
2.2.2. Öğrenci, ayak parmakları, ayakkabının topuklarının arkasına gelecek şekilde
durdurulması istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak ayak parmaklarını
doğru yerde durdurur.
2.2.3. Öğrenci ayakkabısı
ayakkabıyı giyer.

giymesi istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak

3. Materyal
Öğretim materyalleri, bantlı kısa bot, bantlı spor ayakkabı, hazırlanan video CD, kamera,
laptop, hoparlör, oyuncak bebek ve kekten oluşmaktadır.
4. Eğitim Ortamı

Öğretim yapılacak olan ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak uyaranlar ve nesnelerin
olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ortamın ısı, ışık ve sıcaklık gibi fiziki koşullarında
uygulamayı olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Ayakkabı giyme becerisi
oturarak daha kolay çalışılacağı için çalışılacak olan ortamın yere oturulmasına ve
çalışılmasına uygun düzen ve büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Hem öğrenci hem
de öğretimi yapacak olan öğretmenin ayrı ayrı oturabilmeleri için uygun büyüklükte iki
minder bulundurulmalıdır. Video ile model olma yönteminin uygulanması için, laptop,
kamera, önceden hazırlanan CD, hoparlör ve pekiştireçler ortamda bulundurulmadır.
5. Pekiştireçler
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Öğretim sırasında öğrencinin yaptığı doğru davranışlar her zaman pekiştirilmelidir.
Çalışma esnasında aferin, harikasın gibi sözel pekiştireçlerin yanında çikolata ve renkli
tokalar öğrenciye verilmek üzere hazır bulundurulmuştur.
6. Öğretimdeki İlerlemenin Kaydedilmesi
Öğretim esnasında öğrencinin ilerlemesini kaydetmek için daha önceden oluşturulan ölçüt
bağımlı ölçü aracı kullanılmaktadır. Öğrencinin öğretim sırasında bağımsız olarak
gerçekleştirdiği basamaklar ölçüt bağımlı ölçü aracındaki kayıt çizelgesindeki ilgili
basamağın karşısına işaretlenerek öğretimdeki ilerlemeler kaydedilmektedir. Öğretimdeki
ilerlemenin kaydedilmesi bir sonraki öğretim oturumunda öğretime hangi basamaktan
başlanacağı, öğretimin sistemli bir şekilde takip edilmesi bakımından da oldukça
önemlidir. Öğretimdeki ilerlemeler, öğrencinin tüm davranışlarının video kayıt sistemine
alınmasıyla belirlenmiştir.
7. Öğretim Zamanı
Beceri öğretimi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yarım saatlik öğretim
oturumlarıyla gerçekleştirilmiştir.
8. Öğretim Oturumu
Öğretim oturumu, uygulamacının "Hazır mısın? Seninle ayakkabı giyme ile ilgili bir video
klip izleyeceğiz." demesi ile başlamaktadır. Öğrenciden "Evet" cevabı alındıktan sonra
öğrencinin dikkati video klibe yönlendirilmektedir. Uygulamacı, sözlerini kendisinin
yazdığı şarkı ile desteklenen video klibi öğrenciye izletir.
Uygulamacı tarafından öğrenciye, "Ayakkabıyı giy." ana yönergesi verilir. Öğrencinin
bağımsız yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracındaki bağımsız sütununa işaretlenir.
Öğrenci bir beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa uygulamacı bu davranışı
görmezden gelir. Hedef beceriye ilişkin bütün işlem basamakları tamamlandıktan sonra,
öğrenciye "Ayakkabı giymeyle ilgili çalışmamız bitti. Çalışma esnasında beni çok güzel
dinledin, söylediklerimi yaptın, çok güzel çalıştın, aferin sana." diyerek, öğrenciye
teşekkür eder ve çalışma bitirilir. Çalışma öncesi belirlenen ve öğrenciye çalışma sonu
verileceği belirtilen pekiştireçler öğrenciye verilir. Öğrencinin tüm davranışları kamera
kaydına alınmıştır.
9. Kazanılan Becerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Öğrenci ayakkabı giyme becerisini bağımsız olarak kazandıktan sonra becerinin kalıcı
olması sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencinin girişimleri desteklenmeli ve pekiştirilmelidir.
Beceri sürekliliğinin sağlanması, beceri öğretim oturumlarının ardından 7, 21 ve 28 gün
sonra ele alınıp değerlendirilmektedir. Öğrencinin tüm davranışları kamera kaydına
alınmıştır.
1 O. Kazanılan Becerinin Genellemesinin Sağlanması
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Genelleme oturumlarında, öğretim ortamında kullanılan bantlı spor ayakkabıdan farklı
olarak, bantlı spor ayakkabı kullanılmıştır. Genelleme oturumlarında öğrencinin
performansı kamera kaydına alınmıştır. Ayrıca becerinin farklı ortama genellenebilmesi
için öğretim oturumlarının yer aldığın evin salon bölümünden farklı olarak, okul spor
salonu soyunma odası kullanılmıştır. Öğrencinin tum davranışları kamera kaydına

alınmıştır.

Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı- Ayakkabı Giyme

Bildirimler

Ölçüt

Ana yönerge: Ayakkabını giy.

(1) Ayakkabıları, topuk kısımları kendine,
( 1) Ayakkabıları, topuk kısımları kendine,
1Yanlardaki oyuklar birbirine bakacak
yanlardaki oyuklar birbirine bakacak şekilde
%100 şekilde yan yana getirir
yan yana getirme
(2)Ayak parmakları, ayakkabının topuklarının
arkasına gelecek şekilde durdurur

(2)Ayak parmakları, ayakkabının
topuklarının arkasına gelecek şekilde
durdurma

(3) Ayakkabının dilini tutar

(3) Ayakkabının dilini tutma

(4) Ayağını karşısındaki ayakkabının içine
sokar

(4) Ayağını karşısındaki ayakkabının içine
sokma

(5) Ayakkabının dilini bırakır

(5) Ayakkabının dilini bırakma

(6) Topuğunu ayakkabının içine yerleştirir

(6) Topuğunu ayakkabının içine yerleştirme

(7) Ayakkabının bantlarını kapatır

(7) Ayakkabının bantlarını kapatma
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Ekll

Kazak Giyme Becerisi Öğretim Planı
1. Öğrencinin Performans Düzeyi
Tekli fırsat yöntemine göre hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü aracı kullanılarak, öğrencinin
performansı belirlenir.
2. Amaçlar
2.1. Ölçülebilir Yıllık Amaç: Öğrenci, kazağını giymesi istendiğinde dört denemenin
dördünde bağımsız olarak kazağını giyer.
2.2. Kısa Dönemli/Öğretimsel Amaçlar
2.2.1. Öğrenci, ölçütünde kazağı, arka yüzü kendine bakacak şekilde omuzlarından tutması
istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak kazağı tutar.
2.2.2. Öğrenci, kazağı etek kısmı kendine bakacak şekilde sermesi istendiğinde dört
denemenin dördünde bağımsız olarak kazağı serer.
2.2.3. Öğrenci kazağı giymesi istendiğinde dört denemenin dördünde bağımsız olarak
kazağı giyer.
3. Materyal
Öğretim materyalleri, v yaka uzun kollu kazak, bisiklet yaka uzun kollu kazak, hazırlanan
video CD, kamera, laptop, hoparlör, oyuncak bebek ve kekten oluşmaktadır.
4. Eğitim Ortamı
Öğretim yapılacak olan ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak uyaranlar ve nesnelerin
olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca ortamın ısı, ışık ve sıcaklık gibi fiziki koşullarında
uygulamayı olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Kazak giyme becerisi
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oturarak daha kolay çalışılacağı için çalışılacak olan ortamın yere oturulmasına ve
çalışılmasına uygun düzen ve büyüklükte olmasına dikkat edilmelidir. Hem öğrenci hem
de öğretimi yapacak olan öğretmenin ayrı ayrı oturabilmeleri için uygun büyüklükte iki
minder bulundurulmalıdır. Video ile model olma yönteminin uygulanması için, laptop,
kamera, önceden hazırlanan CD, hoparlör ve pekiştireçler de ortamda bulundurulmadır.
5. Pekiştireçler
Öğretim sırasında öğrencinin yaptığı doğru davranışlar her zaman pekiştirilmelidir.
Çalışma esnasında aferin, harikasın gibi sözel pekiştireçlerin yanında kek ve oyuncak
bebek öğrenciye verilmek üzere hazır bulundurulmuştur.
6. Öğretimdeki İlerlemenin Kaydedilmesi
Öğretim esnasında öğrencinin ilerlemesini kaydetmek için daha önceden oluşturulan ölçüt
bağımlı ölçü aracı kullanılmaktadır. Öğrencinin öğretim sırasında bağımsız olarak
gerçekleştirdiği basamaklar ölçüt bağımlı ölçü aracındaki kayıt çizelgesindeki ilgili
basamağın karşısına işaretlenerek öğretimdeki ilerlemeler kaydedilmektedir. Öğretimdeki
ilerlemenin kaydedilmesi bir sonraki öğretim oturumunda öğretime hangi basamaktan
başlanacağı, öğretimin sistemli bir şekilde takip edilmesi bakımından da oldukça
önemlidir. Öğretimdeki ilerlemeler, öğrencinin tüm davranışlarının video kayıt sistemine
alınmasıyla belirlenmiştir.
7. Öğretim Zamanı
Beceri öğretimi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri yarım saatlik öğretim
oturumlarıyla gerçekleştirilmiştir.
8. Öğretim Oturumu
Öğretim oturumu, uygulamacının "Hazır mısın? Seninle kazak giyme ile ilgili bir video
klip izleyeceğiz." demesi ile başlamaktadır. Öğrenciden "Evet" cevabı alındıktan sonra
öğrencinin dikkati video klibe yönlendirilmektedir. Uygulamacı, sözlerini kendisinin
yazdığı şarkı ile desteklenen video klibi öğrenciye izletir.
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Uygulamacı tarafından öğrenciye, "Kazağı giy." ana yönergesi verilir. Öğrencinin
bağımsız yaptığı basamaklar, ölçüt bağımlı ölçü aracındaki bağımsız sütununa işaretlenir.
Öğrenci bir beceri basamağını yapamaz ya da hatalı yaparsa uygulamacı bu davranışı
görmezden gelir. Hedef beceriye ilişkin bütün işlem basamakları tamamlandıktan sonra,
öğrenciye "Kazak giymeyle ilgili çalışmamız bitti. Çalışma esnasında beni çok güzel
dinledin, söylediklerimi yaptın, çok güzel çalıştın, aferin sana." diyerek, öğrenciye
teşekkür eder ve çalışma bitirilir. Çalışma öncesi belirlenen ve öğrenciye çalışma sonu
verileceği belirtilen pekiştireçler öğrenciye verilir. Öğrencinin tüm davranışları kamera
kaydına alınmıştır.
9. Kazanılan Becerinin Sürekliliğinin Sağlanması
Öğrenci kazak giyme becerisini bağımsız olarak kazandıktan sonra becerinin kalıcı olması
sağlanmalıdır. Ayrıca öğrencinin girişimleri desteklenmeli ve pekiştirilmelidir. Beceri
sürekliliğinin sağlanması, beceri öğretim oturumlarının ardından 7, 21 ve 28 gün sonra ele
alınıp değerlendirilmektedir. Öğrencinin tüm davranışları kamera kaydına alınmıştır.
10. Kazanılan Becerinin Genellemesinin Sağlanması
Genelleme oturumlarında, öğretim ortamında kullanılan v yaka uzun kollu kazaktan farklı
olarak, bisiklet yaka uzun kollu kazak kullanılmıştır. Genelleme oturumlarında öğrencinin
performansı kamera kaydına alınmıştır. Ayrıca becerinin farklı ortama genellenebilmesi
için öğretim oturumlarının yer aldığın evin salon bölümünden farklı olarak, okul spor
salonu soyunma odası kullanılmıştır.
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Ölçüt Bağımlı Ölçü Aracı- Kazak Giyme

Bildirimler

Ölçüt

Ana yönerge : Çorabını giy

(1) Kazağı, arka yüzü kendine bakacak

( 1) Kazağı, arka yüzü kendine bakacak

şekilde omuzlarından tutma

şekilde omuzlarından tutar
%100

(2) Kazağı, etek kısmı kendine bakacak

(2) Kazağı, etek kısmı kendine bakacak

şekilde serme

şekilde serer

'(3) Etek kısmının yanlarından,

!(3) Etek kısmının yanlarından, başparmaklar

başparmaklar içeride kalacak şekilde tutma

içeride kalacak şekilde tutar

(4) Kazağın etek kısmını avuç içinde

(4) Kazağın etek kısmını avuç içinde toplar

toplama
(5) Başını, kazağın etek kısmından içeri
(5) Başını, kazağın etek kısmından içeri

geçirir

geçırme
(6) Kazağın yakasını başından geçirir
(6) Kazağın yakasını başından geçirme
(7) Ellerini, kazağın kollarından geçirir
(7) Ellerini, kazağın kollarından geçirme
(8) Kazağın etek kısmını beline doğru çeker
(8) Kazağın etek kısmını beline doğru
çekme
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