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Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim
programına yönelik metaforik algıları ve bireyselleştirilmesi eğitim programı
hazırlanmasına ilişkin görüşleri incelemektir. Araştırmanın yönteminde nitel
araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Nitel araştırma yaklaşımlarından ise olgu bilim
deseni tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise sınıf öğretmenlerinden oluşan
23 kişilik bir katılımcı grubu oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak ise nitel veri toplama araçlarından olan
görüşme formu tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı
tarafından geliştirildikten sonra uzman görüşüne sunulmuş olup, uzmandan gelen
düzeltmeler neticesinde görüşme formuna son şekli verilmiştir.Katılımcılara
uygulanacak yarı yapılandırılmış görüşme formu sorularının anlaşılır ve açık
olmasına özen gösterilmiştir. Bu anlamda açık uçlu sorular anlam sırasına göre
sıralanmıştır. Son şekli verilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 23 sınıf
öğretmenine bir saatlik süre içerisinde doldurulması istemiştir. Bu süre içerisinde
katılımcıların görüşme formuna yönelik soruları itinayla cevaplandırılmıştır. Ayrıca
istenildiği taktirde bu sürede uzatılmıştır Toplanan veriler daha sonra analiz
aşamasına getirilmiştir.
Yapılan analizler neticesinde veriler kod ve kategorilere ayrılmıştır. Kodlar
üzerinden yapılan incelemelerde bireysellik, bütünsellik ve zorluk kategorilerine
ulaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin önemli bir bölümünün bireyselleştirilmiş eğitim
programının öğrenciye görelilik ve öğrenci merkezinde geliştirilmesi üzerinden
kodlar ürettiği görülmüştür. Bununla birlikte hem öğrencinin hem bireyselleştirilmiş
eğitim programının bütünsel olması gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca hem
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geliştirilme aşamasında hem de uygulanması açısından zorluklarının da altı
çizilmektedir. Yaşanan zorlukların sebebinde programın kendinden kaynaklanan
zorlukları ile birlikte öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programına yönelik
eğitim almaması da etkili olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı, Sınıf Öğretmenleri, Özel
Gereksinimli Öğrenciler Öğretmen Algıları.
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ABSTRACT
THE VIEWS OF THE CLASS TEACHERS ON METHODORICAL
PERCEPTIONS AND INDIVIDUALIZATION OF THE EDUCATION
PROGRAM FOR THE INDIVIDUALIZED TRAINING PROGRAM

UYSAL Nurcan

Master, Department of Special Education Teaching
Thesis Supervisor: Assist. Prof. Nüket Gündüz

January 2019, 87 Pages

The aim of this study is to examine the opinions of the teachers about the
metaphorical perceptions and individualization of the individual education program.
Qualitative research approach is adopted in the research method. In the case of
qualitative research approaches, the case study was preferred. The sample of the
study consisted of a group of 23 teachers.
In the study, qualitative data collection tools, interview form was preferred as
data collection tool. After the semi-structured interview form was developed by the
researcher, it was presented to the expert opinion and the interview form was
finalized as a result of the corrections from the expert. The semi-structured interview
form questions to be applied to the participants were understood and clear. In this
sense, open-ended questions are listed in order of meaning. The semi-structured
interview form, which was given its final form, asked 23 class teachers to be
completed within one hour. During this period, the questions of the participants
about the interview form were answered with due diligence. In addition, this period
was extended if desired. The collected data were then brought to the analysis stage.
As a result of the analyzes, the data is divided into codes and categories.
Individuality, totality and difficulty categories have been reached in the examinations
conducted through codes. It was seen that a significant part of the class teachers
produced individualized education program based on student relativity and
development in student center. However, it was emphasized that both the student and
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the individualized education program should be holistic. It also underlines the
challenges of both development and implementation. The difficulties of the program
due to the difficulties of the program with the self-education training program is not
effective in the individual.

Keywords: Individualized Education Program, Classroom Teachers, Special Needs
Students' Perceptions of Teachers.
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BÖLÜM I
GİRİŞ
Dünyanın

neredeyse

her

yerinde

farklılıklar

gösterse

de

eğitim

uygulanmaktadır. Bu eğitimler ise belirli bir standarda göre yapılamaktadır. Ancak
insanlar birçok bireysel farklılıklarla beraber dünyaya gelmektedir. Bununla birlikte
her birey bu farklılıkların, oluşturduğu sınırlar içerisinde yaşamaya devam eder.
Ancak bazı özel bireysel bu eğitim standartlarının dışında bir eğitim programını
ihtiyaç duyar. Bu durumda eğitimde daha önce belirlenen standartların dışına
çıkılması gerekmektedir. Eğitimdeki standartların dışına çıkılmasını zorunlu hale
getiren şey ise özel eğitime ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmaktadır.
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için özellikle 20 yüzyılda bir takım
öğretim faaliyetlerinin geliştiği görülmektedir. Öncelikle özel eğitimeihtiyaç duyan
öğrenciler farklı bir sınıfta eğitime tabii tutulmayla başlanmıştır. Ancak daha sonra
bu öğrenciler kendi akranlarıyla birlikte eğiti görmeye başlamıştır (Sucuoğlu, 2006).
Literatür incelendiğinde özel öğrencilere yönelik eğitim ve bireyselleştirilmiş
eğitim programlarının 18. yüzyıllara rastladığı görülmektedir. Ülkemizde ise 1900’li
yıllarla birlikte önce işitme engellilere yönelik daha sonra da görme engellilere
yönelik bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmıştır (Çitil, 2009). Takip eden
yıllarda ise özel eğitimin daha doğru yapılandırılması adına birçok yasa ve kanun
çıkarılarak desteklenmiştir (Akçemete, 1997).
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere ise bireyselleştirilmiş eğitim programı
(BEP) hazırlanır. “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP); özel gereksinimi olan
öğrencinin farklı gelişim alanlarında yapabildiklerini dikkate alarak; kazandırılacak
davranışın neler olduğu, bu davranışların nerede, nasıl, kimler tarafından hangi
yöntemlerle ve ne kadar kazandırılacağını belirten, gerekli destek eğitim hizmetlerini
içeren, içinde ailesinin de yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan yazılı bir
programdır” (MEB, 2014).
Bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanacağı öğrencilerin gelişimi
açısından ailelerin ve öğretmenlerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Nitekim bir
bireyselleştirilmiş eğitim programının her öğrenci özelinde titizlikle hazırlanması
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gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili öğrenci ile ilgili ciddi bir bilgi sahibi olunması
önemli bir zorunluluktur. Hem ailelerin hem de öğretmenlerin birbirleri ile entegre
olması bireyselleştirilmiş bir eğitim programında önem kazanmaktadır. Ayrıca
öğrenciye özel öğretim materyallerinin geliştirilmesi yapılan eğitimin kalitesi
açısından bir diğer önemli eleman olmaktadır. Bir öğrencinin hem eğitim açısından
hem de psikolojik ve davranışsal olarak temellerinin atıldığı eğitim dönemi ilkokul
olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda ilkokul ya da sınıf öğretmenlerinin
öğrenci gelişimindeki payı son derece önem kazanmaktadır. Nitekim bir öğrencinin
ilkokul çağında bir takım eğitimsel faaliyetlerle kolaylıkla atlatılabilecek herhangi bir
sorunu ilerleyen yıllarda hem psikolojik açıdan hem de eğitimsel açıdan
zorlaşabilmektedir (Vuran, 2005).
Bir öğrencinin gelişimi ve yaşanan sorunların çözümü sadece bir okula
yerleştirilmesi ile son bulmamaktadır. Nitekim her öğrenci aynı olmadığından ayrıca
bazı öğrencilerin özel öğrenci olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle
bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması bir zorunluluk haline
gelmektedir (Özyürek, 2004).
Bu eğitim programlarının amacına ulaşması için öncelikle öğrenci olmak
üzere öğrenciden başka ailenin, öğretmenin ve programı düzenleyecek olan
uzmanların da dikkate alınması gerekmektedir. Programın uygulanmasına ailenin
onayı alınarak başlanmadır. Ayrıca öğrenciyle ilgili kısa, orta ve uzun dönem
hedefleri doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bununla birlikte öğrenciyle sunulacak her
türlü eğitim hizmetinin ne zaman başlayacağı ve biteceği önceden planlanıp bu plan
doğrultusunda hareket edilmelidir. Aynı zamanda sürecin araçlarla değerlendirileceği
belirtilmelidir. Öğrencinin bireyselleştirilmiş eğitim araçları yoluyla yaşadığı gelişim
sürekli

olarak

gözden

geçirilmeli

ve

varsa

yaşanan

sorunlar

yeniden

değerlendirilmelidir (Vuran, 2005).
İlkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar karşısında
daha dikkatli olunması gerekmektedir. Nitekim bu dönemde yaşanan sorunların
telafisi daha zor olmaktadır. Hem psikolojik olarak hem de eğitimsel açıdan kritik
dönemde

olan

öğrenciler

için;

bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

uygulanabilmektedir. Bu konuda neredeyse her okulda görülebilecek olan
kaynaştırma eğitimi bu duruma örnek gösterilebilir.
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Bu bağlamda araştırma; sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim
programına yönelik algılarının değerlendirilmesini ve sınıf öğretmenlerinin BEP’e
yönelik görüşlerini incelemeyi amaçlamaktadır.
1.1. Problem Durumu
Eğitim, insanoğlu tarihi boyunca süre gelen en eski olgulardan biri olarak öne
çıkmaktadır. Bu bağlamda eğitim en basit tanımı insanlarda istendik yönde davranış
değişiklikleri yapabilmektir. Davranış değişiklikleri ise genellikle belirli kalıplara
göre yapılmaktadır. Bu durumda hem bireyler belirli bir ortalama üzerinden
değerlendirilmekte hem kazandırılacak davranışlar ya da kazanımlar belirli bir
ortalamaya göre yapılmaktadır. Bununla birlikte eğitim ve kazanımları içinde
bulunulan topluma göre de şekillenebilmektedir (Başaran, 1994).
Eğitim konusunda toplum içerisinde birçok farklı sebepten geri kalmış
bireyler ise birçok zaman ihmal edilmiştir. Ancak zamanla her bireyin aynı olmadığı
ve buna bağlı olarak öğrenme ve öğretmen stillerinde değişiklikler yapılmaya
başlanmıştır (Özyürek, 2012; Pektaş, 2008). Bireylerin birbirlerinden farklı öğrenme
hızları olması eğitim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır. Ancak eğitim
farklılıkları bazı öğrenci gruplarında daha fazla ya da daha az olabilmektedir. Bu
durumda özel eğitim gereksinimi ve programlarıdaha büyük bir zorunluluk olarak
ortaya çıkmaktadır (Kırcaali, 1998).Eğitim planlamalarında bireylere özgü yapılan
farklılıklar ise bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak ifade edilmektedir.
Bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) tek bir öğrenciye sağlanacak kendine
özel durumların göz önüne alınarak geliştiren program ve aşamalarını içermektedir
(Fıscus ve Mandell, 2002).
Bireysel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin dikkate alınması çok öncelerde
başlasa da ülkelerin yasalarında yer alması yönüyle yeni sayılabilir. BEP’e yönelik
ilk yasanın Amerika’da 1975’de ortaya çıkmıştır. 2004 yılında revizyona giren bu
kararlar daha sonra engelli çocuklar yasası (IDEA) olarak tekrar ele alınmıştır
(Friend, 2011; Akt. Ataman, 2012). Türkiye’de ise bireyselleştirilmiş eğitime dair
çalışmalar 1980’li yıllarda başlamıştır. 1997 yılında ise kararnameler yoluyla özel
hizmetleri üzerinden bireyselleştirilmiş eğitim programı da zorunlu bir hale
getirilmiştir (Resmi Gazete, 2000).
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Görüldüğü üzere bireyselleştirilmiş eğitim programı hem yasa olarak
tanımlanmakta ve belirlenmekte hem de eğitim açısından zorunluluk olarak öne
çıkmaktadır.
Bu bağlamda bireysel eğitim programlarına yönelik öğretmen algıları ve bu
programların hazırlanmasına yönelik öğretmenlerin görüşleri oldukça önem arz
etmektedir.Bu çalışma da İstanbul ili Başakşehir ilçesinde bir ilkokulda çalışan sınıf
öğretmenlerinin eğitim programlarına yönelik algıları ve bu programların
hazırlanmasına yönelik öğretmenlerin görüşlerinitespit etmeye dönük hazırlanmıştır.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın temel amacı “Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş
eğitim programına yönelik metaforik algıları belirlemek ve bireyselleştirilmiş eğitim
programı hazırlanmasına ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma bu genel amaç
bağlamında aşağıdaki alt sorulara yanıt aramayı amaçlamıştır.
Sınıf öğretmenlerininbireyselleştirilmiş eğitim programınayönelik algıları
hangi metaforlar ile açıklanmaktadır?


Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programının eğitime katkısına
yönelik algıları hangi metaforlarla açıklanmaktadır?



Sınıf öğretmenlerinin öğretim programının nasıl hazırlanması gerektiğine ve
öğretim

programının

öğelerine

yönelik

algıları

hangi

metaforlarla

açıklanmaktadır?


Sınıf öğretmenlerinin bireysel eğitim programına yönelik fikirleri hangi
metaforlarla açıklanmaktadır?



Sınıf

öğretmenlerinin

bireyselleştirilmiş

eğitim

programına

yönelik

gereklilikleri hangi metaforlarla açıklanmaktadır?


Sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hangi bireyler için
nasıl

hazırlanması

açıklanmaktadır?

gerektiğine

yönelik

algıları

hangi

metaforlarla
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1.3. Araştırmanın Önemi
Bireyselleştirilmiş eğitim programının yapılandırmacı yaklaşımla beraber
daha çok anlaşılmaya başlanmıştır. Nitekim öğrenci merkezli bir eğitim-öğretimi
savunan yapılandırmacı yaklaşım açısından öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyeleri
dikkate alınmaktadır. Her öğrencinin farklı öğrenme beklentileri ve seviyeleri
olduğundan bireyselleştirilmiş eğitim programı bu farklılıklara cevap vermesi
açısından

önem

kazanmaktadır.

Bununla

birlikte

öğrencilerin

psikolojik

gelişimlerinde kritik döneme denk gelen ilköğretim çağında yapılan eğitim
faaliyetleri sonraki dönemlere de temel oluşturduğundan en önemli eğitim
seviyelerinden

biridir.

Dolayısıyla

bireyselleştirilmiş

eğitim

programının

hazırlanması ve uygulanması sınıf öğretmenleri açısından öğrenci gelişimini
etkileyen önemli unsurlardan biridir.
Bu araştırmada da sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programına
dair görüşleri ve algılar incelemektedir. Dolayısıyla çalışmanın eğitim ilk
kademesindeki öğrenci ve eğitimci grubuna yönelik olması çalışmayı önemli
kılmaktadır. Ayrıca ilköğretim çağındaki bir öğrencinin özel eğitime ihtiyaç duyması
ve bu dönemde atlatılamayan sorunların devamı söz konusu olduğundan
bireyselleştirilmiş eğitim programının sınıf öğretmenleri açısından nasıl algılandığı
da bir diğer önemli faktörü oluşturmaktadır.
Özel ihtiyaçlı öğrencilerin performanslarının ve sorunlarının belirlenmesi
oluşturulacak bireyselleştirilmiş program adına son derece önem kazanmaktadır. Bir
BEP’nın oluşturulması kişisel sorunlara ve kazanımlara yönelik olmalıdır. Nitekim
özel eğitime ihtiyaç duyan bir öğrenci için bireyselleştirilmiş bir eğitim programı
hazırlamak aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Dolayısıyla bu yasal zorunluluğun
yerine getirilmesi eğitim aşamaları için ve öğrenci gelişimi için son derece önemlidir.
Öğrencilerin hem zihinsel hem psikolojik hem de eğitim açısından gelişimini
doğrudan etkileyecek olan bireyselleştirilmiş programlar sınıf öğretmenlerinin de
dikkat etmesi gereken hususlardandır.
Bireyselleştirilmiş eğitimin tek rolü ya da önemi eğitim açısından doğurguları
ve sonuçları da değildir. Özellikle özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerde ve
kaynaştırma öğrencilerinde sosyal hayat ya da sınıf ortamına uyum açısından da
önem

kazanan

bireyselleştirilmiş

eğitim

programları

sınıf

öğretmenlerinin
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karşıladıkları yaş grupları için daha da önemlidir. Öğrencilerin sınıfa ve topluma
kazandırılmalı eğitimin bir diğer amacı olarak öne çıkmaktadır. Bu durumun
sağlanması ise ilkokul çağındaki öğrenciler sağlanması hem de kolay hem de daha
önemlidir.
Literatür incelendiğinde de sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim
programına dair görüş ve algılarının incelenmediği görülmektedir. Literatürde
kaynaştırma eğitimine dair ya da bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanması
sırasında karşılaşılan sorunlar üzerinden araştırmalar bulunmaktadır (Önder, 2007;
Vural, 2008; Kargın, Güldenoğlu ve Şahin, 2010). Bireyselleştirilmiş eğitim
programına dair görüşlerin belirlendiği çalışmalar ise azınlıktadır. Bu bağlamda
çalışma BEP hakkında görüşlerin belirlendiği araştırmalar çoğunlukta olup BEP
hazırlamada karşılaşılan güçlükler ile ilgili az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu
bağlamda ilkokul çağındaki öğrenciler için kritik bir öneme sahip bireyselleştirilmiş
eğitim programını ele almasının yanı sıra literatürdeki boşluğu doldurması
bakımından da araştırma önem kazanmaktadır.
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları


Araştırma Türkiye’de İstanbul ili Başakşehir ilçesindeki bir İlkokulda sınıf
öğretmeni olarak görev yapan 23 kişilik çalışma grubuyla sınırlıdır.



Araştırma

katılımcıların

2018

yılı

içerisindeki

düşünceleri

ile

sınırlandırılmıştır.


Araştırma için toplanan verileri nitel veri toplama araçlarından alınan
görüşme formu ile sınırlıdır.

1.5. Tanımlar
Meslek, toplumdaki teknolojik, ekonomik ve sosyal yapının gerektirdiği bir
işbölümü sonucunda ortaya çıkan, bireylerin kabiliyetleri, ilgi ve sosyal etkinliklere
katılma gereksinimleri ile toplumun bireylere ekonomik ve sosyal yaşamda
sorumluluk yüklemesi sonucu ortaya çıkan yaşamsal bir etkinlik olgusudur (Erdem
ve Anılan, 2000).
Öğretmenlik mesleği ise eğitim sektörü ile ilgili teknolojik, bilimsel,
ekonomik, kültürel ve sosyal boyutlara sahip alanında özel uzmanlık becerisi ve
bilgisini temel alan akademik çalışma ve mesleki formasyon gerektiren profesyonel
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statüdaki uğraş alanıdır (Erden, 2005). Bu noktada sınıf öğretmeni de ilkokula yeni
başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel düzeyde fen bilgisi, sosyal bilgiler,
matematik ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir.
Metaforlar olayların oluşumu ve işleyişleri hakkında bireylerin düşüncelerini
yapılandıran, yönlendiren ve kontrol eden güçlü zihinsel araçlardandır. Kişilerin
bireysel tecrübelerini anlam vermeleri açısından bunun yanında tecrübe dili şeklinde
de

tanımlanmaktadır

(Miller,

1987).

Dolayısıyla

metaforlar

bireylerin

uygulamalarına yön verir, ışık tutar ve rehberlik eder (Saban, 2004).
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP): Özel eğitim gerektiren birey
için geliştirilen ve ailesi tarafından onaylanan, bireyin, ailenin, öğretmenin
gereksinimleri doğrultuşunda hazırlanan ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek
eğitimlerini içeren özel eğitim programıdır (MEB, 1997).

BÖLÜM II
KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Eğitim Programı
Program yapılacak bir işin zamanının ve yapılacak işlerin, sırasını yapılacak
diğer alt bölümlerin planlamasını gösteren ayrıntılı planlardır. Program birçok farklı
alanda planlanıp uygulanabildiği gibi eğitim alanında da kullanılabilmektedir.
Programın eğitim alanında yapılaması bazı hususlara dikkat edilmesiyle olabilecek
bir durumdur (Saylan, 1995). “Program; bir işin niçin yapılacağını (hedef-amaç),
bölümler ile bölümlerin sırasını (içerik), ne ‘nasıl, nerede, ne zaman ve kim’ ile
yapılacağını (eğitim durumu) gösteren önceden hazırlanmış bir çizelge (izlence)
olarak tanımlanabilir” (Uşun, 2012). Programın ilgili amaçlara ya da kazanımlara ne
kadar hizmet ettiğine ise yapılacak değerlendirmeler sonucu karar verilir. Ancak bu
değerlendirme tek bir ölçüt ile d değil süreç temelli yapılamalıdır. Nitekim
programlar katkısını ya da sonuçlarını süreç içerisinde göstermektedir.
Eğitim programı aynı zamanda bir eğitim kurumundaki amaçların milli
eğitimin amaçlarının da merkeze alınarak oluşturulması demektir (Varış, 1994).
Posner (1995)’e göre eğitim programı ise öğretme ya da eğitim sürecinin tamamında
sürecin tamamının düzenlenmesini içermektedir. Bu bağlamda eğitim programı
öğrencilerin tüm yaşantısını içerisinde bulunan değişkenlerle birlikte (bedensel,
bilişsel ve toplumsal) yapılanların planlanmasıdır.
Bir eğitim programı sadece eğitim içindeki öğretim etkinliklerinden de
oluşmaktadır. Ders dışı etkinlikleri de içerisinde barındıran eğitim programları,
içeriklerin öğrencilere kazandırılması adına yöntemlerin ve tekniklerin de
planlanması anlamına gelmektedir. Yapılan eğitimin öğrencilere ne kadar
kazandırıldığına ise değerlendirme sonucu karar verilir. Bu karar süreci ise eğitim
programının bir parçasını oluşturmaktadır (Özyürek, 2006). Eğitim etkinliklerine bu
şekilde yön veren programların geliştirilmesi eğitimin daha verimli olmasını
sağlamaktadır. Bununla birlikte eğitim daha etkili ve sistematik olmasını sağlar.
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Eğitimin

her

basamağında

bireye

kazandırılması

gereken

hedefler

bulunmaktadır. Bu hedefin her bölümünü kapsayan eğitim programları öğrencilerin
davranış geliştirme süreçlerini ne doğrudan etkilemektedir (Demirel, 2013). Bununla
birilikte bir dersin konularının ne olduğunun belirlenmesi hangi zaman dilimi
içerisinde hangi öğretim teknikleri ile verileceği eğitim programlarının kapsamı
içerisinde yer almaktadır.
2.1.1. Eğitim Programının Özellikleri
Eğitim programlarının uygulanmasının yerinden etkiler verebilmesi bazı
özelliklere sahip olmasına bağlıdır. Bu temel özellikleri; bir programın fonksiyonel
(işlevsellik) olması, esnek olması, uygulanabilir olması ve içinde geliştirilen
toplumun ahlaki norm ve gelenekleri ile çatışamaması olarak sıralayabiliriz (Söğüt,
2017, 26).


İşlevsellik Özelliği: bir programın işlevsel olması programın uygulandığı
öğrenci ya da diğer grupların ilgili programa yönelik hususlara güncel hayatta da
kullanabilir olmasıdır. Okullar ile aktüel hayat arasında balar kurulabilmelidir.
Öğrenilen bilgilerin yaşamsal olması sosyal hayatta uygulanma şansını
yükseltecektir.



Esneklik Özelliği: bir öğretim programı süreç içerisinde öğrencilerin hazır
bulunuşluk seviyeleri ya da diğer durumlara göre (teknolojik gelişmeler ya da
öğrencilerden kaynaklan sebepler)

değişebilmelidir.

Aynı zamanda bu

değişimler kolay uyum sağlayabilmelidir.


Uygulanabilir Olması: bir eğitim programı içerdiği kazanımlar itibariyle kolay
uygulanmalıdır. Aynı zamanda bir eğitim program geliştirildiği öğrenciye ya da
öğrenci grubuna da uygun olmalıdır.



Toplumun Normlar İle Çelişmemesi: bir eğitim programının içeriği ya da
kazanımlar toplumun ve milletin temel hedefleri ile çelişmemelidir. Bu
bağlamda Türkiye’de üretilen programların 1739 sayılı Milli Eğitim Kanunu ile
çelişmemelidir (Mevzuat.gov.).

2.1.2. Eğitim Programının Öğeleri
Eğitim programı hazırlanırken ya da tanımlanırken dört öğe bulunmaktadır.
Bunlar sırasıyla; hedef, içerik, süreç ve değerlendirmedir.
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2.1.2.1. Hedef
Bir programın ilk öğesi hedeftir. Hedef, bir programın temel amaçlarını
içermektedir. Nitekim bir program kazandırılmak istenen hedefler kapsamında
geliştirilir. Bu bağlamda hedefler yoluyla öğrencilerde davranış değişikliklere
yapılmak istenmektedir (Ertürk, 1972). Eğitim programlarının hazırlanmasında ilk
öğe olan hedef başlığı nasıl bir birey istiyoruz ya da programın öğrencilere neler
katması beklenmektedir? sorularına cevap vermektedir. Eğitimde planlanan hedefler
uzak, genel ve özel hedefler olarak üç adettir.
Demirel (2013)’e göre “uzak hedefler; ülkenin politik felsefesini yansıtır ve
oldukça genel olarak belirtilir; genel hedefler; uzak hedefin yorumu olup aynı
zamanda okulun iş görüsünü yansıtır; özel hedefler ise öğrenciye kazandırılması
uygun görülen özellikler ve bir disiplin ya da bir çalışma alanı için hazırlanmış
hedeflerdir. Bu sıralama bir bakıma hedeflerin dikey sıralamasını ortaya
koymaktadır”
Eğitim programlarında yapılan sınıflamada kabul edilen ölçüt ise Bloom
taksonomisidir. Bu hedefler ise bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor alanlardan
oluşmaktadır.
Bilişsel alandaki hedefler zihinsel beceriler içermektedir. Bu hedefin alt
basamakları

bilgi,

kavrama,

uygulama,

analiz,

sentez

ve

değerlendirme

basamaklarıdır. Duyuşsal alan ise program hedeflerinin duygusal hedeflerini
kapsamaktadır. Bu alanın alt basamakları; tepkide bulunma, değer verme, örgütleme
ve kişilik haline getirme’den oluşmaktadır. (Karthwohl, 2002). Psiko-motor alandaki
hedefler ise bedensel ve kas sistemleri ile ilgili olan hedeflerdir. Bu hedefin alt
basamaklarını ise algılama, kurulma, kılavuzla yapma, mekanikleşme, beceri haline
getirme, uyum ve yaratma başlıkları oluşturmaktadır (Grobman, 1970).
2.1.2.2. İçerik
Eğitim programında hedefler belirlendikten sonraki ilgili hedeflerin
kazanılması için nelerin öğretileceğine karar verilir. Bu bölümde konular ilgili
kazanımlar dikkate alınarak tercih edilir. Oluşturulan içerikler öğrencilerin hazır
bulunuşluk seviyelerine ve eğitim seviyelerine göre oluşturulmalıdır. Hangi
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konuların ya da bilgilerin belirlenmesi bir sistematik etrafında toplanmalıdır. Bu
bağlamda konuların öğretilme sırası önem kazanmaktadır. Oluşturulan içeriğin
birinci amacı hedefe yönelik olmalıdır (Yağcı vd, 2017). Ayrıca hedefin öğrencilere
kazandırılması bakımından derslerin, ünitelerin hedefler kapsamında yeniden
üretilmesi gerektiğinde programın esnek olması önemli bir özellik olabilmektedir.
2.1.2.3. Süreç
İçerikler de hazırlandıktan sıra süreç basamağına gelmektedir. Bu basamakta
hazırlanan konuların nasıl öğretileceği tartışılmaktadır. Hedefin kazandırılmasında
konuların hangi yöntem ve tekniklerle anlatılacağı yerinde olacağı önem
kazanmaktadır. Öğrenci, öğretmen, yöntem, teknik, araç-gereç, strateji, içerik vb.
konuların birbirleriyle etkileşimleri ile ilgili etkinlikler bu aşamada düzenlenir. Bu
süreç, elde edilen teorilerin uygulama basamağıdır. Uygulama sırasında öğrencilerin
bireysel farklılıklarına da dikkat etmek gerekmektedir. Öğrencilerin derse olan
katılımlarını yükseltmek adına uygulamalarda doğru tekniklerin kullanılması bir
diğer önemli gerekliliktir. Bununla birilikte eğitimin kalıcılığını sağlamak adına da
yapılaması gereken pekiştirme süreçleri uygulamanın adımlarındandır (Tyler, 2014).
2.1.2.4. Değerlendirme
Eğitim programının son öğesi ve aşamasını ise yapılan işlemlerin öğrencilere
ne kazandırdığının ölçüldüğü değerlendirme aşamasıdır. Bu aşamada ilk baştaki
hedeflere ne kadar ulaşıldığı sorgulanmaktadır. Ancak öğrencilere sorulan soruların
yapılan uygulamaya hizmet etmesi gerekmektedir. Bu durum değerlendirme geçerli
ve güvenilir olmasını sağlayacaktır. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerle ile
ilgili yargılara varılır. Hangi öğrenci kazanımları ne kadar içselleştirebilmiştir, sorusu
değerlendirme aşamasının temel amaçlarındandır. Özel gereksinin olan öğrenciler
için de değerlendirme basamağı öğrenci özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.
Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre programın içeriği, hedefleri
ve uygulama basmakları yeninden düzenlenebilir. Ayrıca tek tek öğrenci bazında da
geri dönüşler verilebilir (Tyler, 2014).
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2.2. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının (BEP) Tanımı
Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel bir gereksimi olan öğrenciye
öğretmeni, ailesi ve okul yönetiminin de desteği hazırlanan yazılı programı
içermektedir. Bu program sayesinde özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitim açığı
kapatılmaya çalışılır (Özgür, 2011). Bir başka tanımda ise BEP; birçok farklı açıdan
yetersiz olan öğrencilerin eksiklerinin tespiti ve bireysel gelişimin sağlanması
açısından hazırlanan planlar bütünüdür (Özyürek, 2010).
Yasal bir zorunluluk olan bireyselleştirilmiş eğitim programı Özel eğitim
hizmetleri yönetmeliğinde ise şu şekilde ifade edilmektedir “Bireyselleştirilmiş
eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, eğitim
performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan
ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim
programıdır”(org.meb).
Bir özel eğitim programı olarak bireyselleştirilmiş eğitim programı
öğrencinin kişisel hazır bulunuşluğunu dikkate alarak sorunların tespitini ve
sorunların eğitim yoluyla aşılabilmesi yapılan işlemleri içermektedir. Bu bağlamda
yapılacak olan eğitim kim tarafından ve ne kadar süre ile yapılacağı da
bireyselleştirilmiş eğitim programlarında hedeflenmektedir. BEP’in içerisinde sadece
öğretmen ve öğrenciler değil aileler de yer almaktadır (Tohum, 2011).
Bireyselleştirilmiş eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise
aşağıdaki faktörler üzerinden tanımlanmaktadır (MEB, 2006):


BEP yıllık plan içerisinde belirlenen programın kısa dönem amaçlarını da
içermelidir.



Öğrencinin BEP üzerinden alacağı eğitimin süresi, sıklığı ve kim tarafından
nasıl verileceği de bireyselleştirilmiş eğitim programının kapsamındadır.



Öğrenciye uygulanacak programda kullanılması muhtemel tekniklerin ve
materyallerin de bireysel eğitim programında oluşturulması gerekmektedir.



Eğitimin fiziksel ve çevresel ortamların da düzenlemesi BEP’in tanımı içinde
görülmektedir.



Öğrencinin varsa davranışsal problemleri de bireyselleştirilmiş eğitim
programının içeriğin yer almalıdır
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Son olarak öğrencinin kişisel bilgileri de bireyselleştirilmiş eğitim programı
kapsamında değerlendirmek önemlidir.
Özaksoy ve Zihni (2001)’a göre ise bireyselleştirilmiş eğitim programı

öğrencilerin okulda ve toplum içerisinde neler yaptığına da odaklanmaktadır. Aynı
zamanda bireysel olarak öğrencinin hangi sorunlarının tespiti de bireysel eğitim
programlarının oluşturulmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu bağlamda hem uzun
dönemli hedefler hem de kısa vadeli hedefler eğitim programının içerisinden ne
sürede gerçekleşeceğine dair verilerle zenginleştirilerek koyulmalıdır. Ancak bu tür
programlarda önemli olan kriteröğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarına
dikkate etmek gerekmektedir.

2.3. BEP’in İçeriği
Bireyselleştirilmiş eğitim programı klasik bir eğitim ya da öğretim
programından olan içerikleri de kapsamaktadır. Bunlar; hedeflerin belirlenmesi,
içeriğin doldurulması, uygulama noktasında tercih edilecek yöntem ve tekniklerin
belirlenmesi, son olarak yapılan uygulamaların değerlendirilmesidir. Ayrıca
bireyselleştirilmiş eğitim programlarında program kim tarafından uygulanacağı da
önemlidir.
Özel eğitim yönetmeliğinde (2012) bireyselleştirilmiş eğitim programının
içeriğinin neler olduğu şu başlıklar altında ifade edilmektedir. Öncelikle öğretmen ve
aile işbirliği ile öğrencinin kişisel bilgileri ve eksiklikleri tespit edilir. Bundan sonra
yapılacak Hameller kişiye özel olarak geliştirilir. Hedefler, içerik ve uygulamalar
bireysel olarak ilgili öğrencinin eksikliği her ne ise o konular ve sorunlar öğretmen
tarafından işlenir. Bununla birlikte özel eğitim yönetmeliğinin 69/4 maddesi süreci şu
şeklide tanımlamaktadır; ‘bireyselleştirilmiş eğitim programı, öğrenci için hedeflenen
amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için hazırlanacak
yeni

bireyselleştirilmiş

eğitim

programında

ve

bireyin

yönlendirilmesinde

bireyselleştirilmiş eğitim programına ilişkin değerlendirmeler esas alınır’.
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Bireyselleştirilmiş eğitim programı içeriği aşağıdaki başlıklar üzerinden
incelenmektedir.


Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyi



Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar



Bireysel Öğretim Planı



Destek Hizmetler



Öğretimsel Uyarlamalar

2.3.1. Öğrencinin Var Olan Performans Düzeyi
Bireyselleştirilmiş eğitim programı oluşturulurken içeriği oluşturan birinci
madde öğrencinin kişisel bilgileri ve kişisel sorunlarıdır. Bu bağlamda öğrencinin
neyi ne kadar yapabildiği öğretmen tarafından tespit edilmelidir. Bu tespitler sonrası
öğretmen tarafından hedefler belirlenir (Lewis ve Doorlag, 1987). Öğrencinin eğitim
performansının belirlenmesinde ise öğrencinin demografik özelliklerine (yaşı, sınıfı,
bağlı olduğu müfredat) de dikkat edilir. Ancak öğrenci performansları sadece mevcut
müfredat üzerinden değil önceki müfredatlara da dikkat edilerek yapılmalıdır.
Nitekim öğrencilerin eksiklileri farklı dönemlerden olabilmektedir. Eksik ya da sorun
tek bir ders de olacağı gibi bütün derslerden de olabilmektedir (Erbaş, 2003).
Bireyselleştirilmiş eğitim programında öğrencini performans düzeyi aşağıdaki
yöntemlerle tespit edilebilmektedir (Pektaş, 2008):

 Tarama kontrol listeleri kullanılarak,
 Anne-baba, öğretmen ve öğrenciyi tanıyan diğer bireylerle görüşme
yapılarak,



Günün farklı zamanlarında sınıf, ev, oyun ortamı gibi farklı yerlerde gözlem
yapılarak,

 Tıbbi ve sağlık bilgilerini, akademik, davranışsal ve iş örneklerini özetleyen,
okul performansını içeren kayıtlar incelenerek

 Psiko-eğitsel testler kullanılarak (formal, informal, ölçüt bağımlı ölçü
araçları) belirlenir.
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Tespit edilen performans ölçüleri ise bazı ilkeler dikkate alınarak yazılır ve
rapor haline getirilir. Bu rapor ekseninde hedefler ve içerik belirlenmektedir. BEP
için öğrenci performansları aşağıdaki ilkeler ışığında yazılmalıdır (Stickland ve
Turnbull, 1990; Spinelli, 2002).


Değerlendirme verilerine göre oluşturulmalıdır;



Performans düzeyi öğrencilerin yapamadıkları ile birlikte yapabildiklerini de
yansıtmalıdır;



Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir şekilde ifade edilmelidir;



Yazılan performans düzeyi uzun ve kısa dönemli hedefler oluşturmaya olanak
verilmelidir;



Performans düzeyi ifadeleri öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır;



Performans

düzeyi

ifadelerinde

öğrencinin

değerlendirilen

becerideki/alandaki ustalık derecesi ya da güçlük derecesi de belirtilmelidir;


Performans düzeyi ifadelerinde grubun ortalama başarısı belirtilmelidir

2.3.2.Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar
BEP içeriğinde ikinci aşamada programın uzun ve kısa vadeli hedefleri
belirlenmelidir. Bu amaçların belirlenmesi öğretmenin programı sistematize etmesini
sağlar. Ayrıca kazandırılmak istenen kazanımlarda belirlenmiş olur (Gürsel, 2003).
Uzun dönem de ele alınan amaçlar için bazı unsurlara dikkate edilir. Uzun dönem
amaçları (UDA) belirlenirken şu unsurlara dikkat edilmelidir (Kargın, 2015):


Öncelikle öğrencinin hazır bulunuş seviyesi tespit edilir.



Öğrencinin var olan problemleri



Verilmesi planlanan destek planları



Öğrencinin geçmiş yaşantıları



Öğrenmeyle ilgili yaşanan bireysel sorunlar



Öğrencinin çevresi ve ailesi ile ilgili özellikleri



Öncelik verilmesi gereken hedefler
Kısa dönemli amaçlar (KDA) ise öğrenci performansları ile uzun dönem

amaçlar (UDA) arasındaki basamakları oluşturmaktadır. Ancak kısa dönemli
hedeflerin uzun dönemli hedeflere göre daha ayrıntılı olduğunun da altı çizilmelidir.
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Bununla birlikte kısa dönemli amaçlar uzun dönemli amaçların ayrıntılaşmasıyla
oluşmaktadır.
Kısa dönemli amaçlar, uzun dönemli amaçların gerçekleştirilmesi üzerine
yapılmaktadır (Özyürek, 2009). Bu bağlamda yıllık eğitim hedeflerine ulaşmak adına
kısa dönemli amaçların önemi daha da büyüktür. Kısa dönem amaçları da belirli bir
sıra güdülerek yapılmaktadır. Kısa dönemli amaçlar sayesinde bir beceri silsilesi
parçalara ayrılarak analiz edilerek parça

parça öğrenciye kazandırılmaya

çalışılmaktadır. Kısa dönemli amaçların belirlenmesinde bazı ilkeler dikkate
alınmaktadır. Bu ilkeler Kargın (2007)’a göre ölçüt, koşul, davranış ve bireyin
kendisidir.
Birey; kısa dönem amaçları öğrenciden beklenen davranış üzerine
odaklanmalıdır.
Davranış: bu ilke gereğince öğretmen öğrenciden beklenen davranışı net bir
şekilde belirtmelidir. Nitekim bu değerler ölçülebilir olmalıdır.
Koşul; kısa dönemli amaçlar da koşul ilkesi davranışın hangi şartlarda (nasıl,
ne zaman, hangi ortamda) gerçekleştiğinin analizidir.
Ölçüt:

yapılan

işlemler

neticesinde

öğrencide

gerçekleşen davranış

değişikliklerinin hangi ölçüt ışığında değerlendirileceği ilkedir. Ölçüt ilkesine göre
öğrencinin amacı ne ölçüde gerçekleştirdiği tespit edilir ve bununla birlikte diğer
hedef kazanım geçilip geçilmeyeceğine karar verilir (Gürsel, 2003).
2.3.3. Destek Hizmetler
Destek hizmetler, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının birinci sorumlusu
olan öğretmenlere destek sunan diğer uzmanlardan oluşmaktadır. Sınıf içi yardım
veren bu uzmanlar konuşma terapisti olabileceği gibi fizik tedavi uzamanı da
olabilmektedir

(Batu ve Kırcaali- İftar, 2011). Destek hizmetleri özel eğitim

danışmanlığından oluşmaktadır. Bu bağlamda özel eğitim danışmanlığı danışan,
danışman ve öğrenciden olmak üzere üç ilkeden oluşmaktadır (Batu, 2015).
Özel eğitim hizmetleri sınıf öğretmeninin özel gereksinimli birey ile ilgili
yaşanılan ve yaşanılması olası durumlar için (problem davranış, program hazırlama,
değerlendirme, aile eğitimi vb.) danışacağı hizmettir. Bireyselleştirilmiş eğitim
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programında alınan bir diğer destek unsur ise destek eğitim odalarıdır. Destek eğitim
odaları ise daha çok kaynaştırma öğrencileri çin kullanılmaktadır (MEB, 2013).
Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında bir diğer destek
hizmetini RAM’ler vermektedir. Bu bağlamda RAM’lerBEP’in hazırlanmasında
öğretmenlere danışmanlık hizmeti verirler (MEB, 2015).Öğrencilerin hangi
derslerden destek alacağı konusu BEP hazırlama ekibince diğer destek birimlerince
paylaşılabilmektedir.
2.3.4. Öğretimsel Uyarlamalar
Bireyselleştirilmiş

eğitim

programının

düzenlenmesinde

öğrencinin

algılamasının kolaylaşması adına materyaller geniş yer tutmaktadır. BEP içeriği
hazırlanırken kullanılması muhtemel materyaller ve tekniklerin önceden belirlenmesi
programın etkin olması sağlamaktadır. Ayrıca materyallerde çeşitliliğin sağlanması
da önem kazanmaktadır (Yılmaz ve Batu, 2016).
BEP hazırlama sürecinin öğretimsel uygulamaların belirlenmesinde ve
uygulanmasında öğretmenlerin rolü de büyük bir değer taşımaktadır. Nitekim bir
kazanımın hangi süre içinde verileceği ve öğrenci hazır bulunuşluğuna göre verilecek
materyaller kazanımı doğrudan bir şekilde etkilemektedir. Tespit edilecek süre
bireyse olarak farklılaşabilmektedir. Nitekim programın bireysel olması da bu
duruma hizmet etmelidir. Öğrencilerin öğrenme süreleri farklılaşabilmektedir. Bu
bağlamda öğrencinin öğreneceği sürenin belirlenmesi ciddiyetle belirlenmesi
gerekmektedir (Tike, 2007).
Öğretim

uygulamaların

bir

diğer

basamağını

ise

değerlendirme

oluşturmaktadır. Değerlendirme birçok farklı şekilde yapılabilmektedir. Bu noktada
da öğrencinin bireysel eksiklikleri ve bu eksikliklerin nasıl ölçüleceği hususu önem
kazanmaktadır. Yazma, okuma, sosyal ilişki geliştirebilme, çoktan seçmeli, kendini
ifade etme gibi sorunları farklı yöntemlerle ölçebilmelidir. Doğrudan ölçme ve
değerlendirmenin tercihi öğrencinin aldığı mesafeyi görme noktasından önem
kazanmaktadır (Yılmaz ve Sünbül, 2000).
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2.4. BEP’in Tarihsel Oluşumu
İnsan haklarına olan yönelimler 1960’lı yıllardan sonra artmaya başlamıştır.
Bu hareketlerle birlikte özel gereksinimi olan öğrencilere verilmesi gereken eğitim
ve öğretim faaliyetleri de gündeme gelmiştir (Özyürek, 2004). 1960–70 yılları
arasında özel gereksinimlibireylerin konumları yasalarda ve mahkeme sisteminde
değişikliğe uğramış,1970’lerde toplumda bu kişilere yönelik tutumların daha olumlu
olmaya başladığıgözlenmiştir. Bu bağlamda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler
daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır (Fiscus ve Mandell, 1997).
Özellikle 1970’li yıllarla ile birlikte eğitim yönetmeliklerine girmeye
başlayan özel eğitim faaliyetleri yasal olarak değişimlere neden olmuştur. ABD
anayasasının 14. Maddesi bu bağlamda herkesin eşit olması ilkesi üzerine kuruludur.
Bu ilke gereğinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler içinde öğretim faaliyetleri
farklılaştırılmıştır (Fiscus ve Mandell, 1997).
ABD’de çıkan PL 94-142 yasa gereğince özel eğitime ihtiyaç duyan
öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları yazılmaya başlanmıştır (Vuran,
2005). Bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birçok öğrenci için ideal eğitim fırsatlarını
sunmaya başlamıştır. Bu yeni eğitim yaklaşımı ile birlikte kaynaştırma eğitimi ve
dolayısıyla bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmaya başlanmıştır (Fiscus
ve Mandell, 1997).
Yeni kanunların ve yönetmelikler ortaya çıksa da bazı eyaletlerde halen
engeli yüksek öğrenciler için eğitim imkânı sağlıklı bir şeklide sağlanmıyordu.
Ancak velilerin mahkeme yoluyla birçok hak elde ettikleri görülmektedir. PL 94-142
yasasında yer alan bu değişimler özel ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim hayatının da
önünün açılmasını sağlamıştır (Fiscus ve Mandell, 1997).
PL 94-142’e göre engelli ya da özel eğitime ihtiyacı olan yasanın temel
öğelerini şu şekilde sıralayabiliriz (Vuran, 2005):


Parasız uygun eğitim,



Fark gözetmeksizin değerlendirme,



Bireyselleştirilmiş eğitim programı,



En az kısıtlayıcı eğitim ortamı,
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Eğitsel kararları uygulama garantisi



Ailenin katılımı
Türkiye’de ise özel eğitim ile ilgili 1997 yılında Resmi Gazete de yayınlanan

KHK ile bireyselleştirilmiş eğitim programı yasal olarak zorunlu hale getirilmiştir.
Bu yasa ile beraber MEB (1997a) yönetmeliklerinde de yer almaya başlayan bireysel
eğitim programları usul ve esas yönünde de değerlendirilmeye başlanmıştır.
1997 tarihinde itibaren üniversitelerde de çalışılması ve araştırılması da hız
kazanmıştır. Ancak okullarda bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı olan
öğrenciler in tespiti ve yapılacak olan programın geliştirilmesi için literatürün
gelişmesi tarihsel süreç içerisinde önemli olan bir diğer konu olmuştur (Can, 2015).
2.5. BEP’İ Önemli Kılan Etmenler
Bireyselleştirilmiş eğitim programı farklılıkları olan öğrencilerin hem eğitim
hayatına hem de sosyal hayata kazandırılması açısından kritik bir psikolojik ve
sosyo-psikolojik değere sahip olması bakımından öne çıkmaktadır. Dolayısıyla bir
öğrencinin diğer arkadaşları ile olan farklılıklarını en aza indirmek için bireysel
eğitim programlarını önemi büyüktür. Farklı açılardan yetersizliği olan bir
öğrencinin bireysel olarak hangi konu ya da davranış konusunda eksiği varsa tespit
edilmesi ilgili öğrencinin hayatı açısından kritik bir önem taşımaktadır (Özyürek,
2010).
Bireyselleştirilmiş eğitim programı birçok farklı eğitim-öğretim aşaması için
önemlidir. Ancak hem eğitim gelişimi açısından hem de sosyal gelişim açısından
kritik bir dönem olan ilköğretim çağı sonraki dönemler için de önem taşımaktadır.
Nitekim bu dönemlerde başlayan sorunlar tamir edilmediği takdirde kalıcı
problemlere neden olabilmektedir. Dolayısıyla bireyselleştirilmiş bir eğitim
programının sınıf öğretmenleri açısından değeri daha fazla olarak ortaya çıkmaktadır
Kuyumcu, 2011).
İlköğretim çağındaki bir öğrencinin özel eğitime olan ihtiyacı ve bu eğitim
için geliştirilen bireyselleştirilmiş eğitim programı üniversite seviyesinde de
ilköğretim öğretmenlerine öğretilmesi gereken bir zorunluluktur. Bu bağlamda
üniversitelerin sınıf öğretmenliği bölümleri başta olmak üzere diğer bölümlerde de
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olmak

üzere

pedagojik

formasyon

derslerinde

bireyselleştirilmiş

eğitim

programlarına yer verilmelidir (Avcıoğlu, 2011).
Her öğrencinin ve insanın farklı bir değere sahip olduğu düşünüldüğünde özel
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin öğrenme seviyeleri ve hızları da farklılaşmaktadır.
Bununla

birlikte her

öğrencinin eksik konulara hatta ders konuları da

farklılaşmaktadır. Bu bağlamda BEP geliştirmek hem uzmanlık istemektedir hem de
öğrencinin gelişimi açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda BEP’i önem kılanı
etmenleri şu şekilde sıralayabiliriz (EARGED, 2010):


Her öğrencinin sorunu ve eksiği farklılaşmaktadır



Öğrenciler öğrenme hızı bakımından farklılaşmaktadır



Eğitimin ve sosyal gelişimin kritik dönemi ilkokul çağıdır



Öğrencilerin gelişimi açısından bireysel bir eğitim programı eksiklerin
tespitini ve onarılmasını sağlamaktadır



Öğrenci gelişimini uzun ve kısa vadedeki amaçlar olarak sıralayarak
gelişimin sistematize edilmesini sağlamaktadır.

2.6. BEP Geliştirme Ekibi
Amerika ve Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de zorunlu
eğitim öğretim çağındaki her özel eğitime ihtiyaç duyan birey için BEP hazırlanması
yasal bir zorunluluktur. Bu bağlamda hazırlanması gereken bireyselleştirilmiş
programın önemi daha da yükselmektedir. Bu eğitim programı hazırlanırken farklı
kişilerin iş birliği sağlanmalıdır. Öncelikle özel gereksinim olan öğrenci ya da birey
okul yöneticileri, aile, öğretmen, özel eğitim öğretmeni ve RAM birlikte hareket
etmelidir (Yılmaz, 2013).
Özel bir eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okul performansları ve aile ile de
işbirliği yapılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamak adına bir ekip
oluşturulur (MEB, 2006). Bu bağlamda BEP hazırlama ve geliştirme biriminde okul
müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısı başkanlığı bir ekip oluşturulur
(MEB, 2006).
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Öncelikle özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci



Öğrencinin velisi ya da ailesi



Öğrenciye ders veren alan öğretmenleri



Sınıf öğretmeni



Rehberlik öğretmeni



Eğitim programı uzmanı olan bir öğretmen



Özel eğitim öğretmeni
Yukarıdaki ekibin bir takım görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu

sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir (MEB, 2006):


BEP ekibi içinde bulunan her bir öğretmen (sınıf öğretmeni, alan
öğretmenleri, rehberlik öğretmeni, program geliştirme öğretmenleri) özel
eğitim yönetmeliğindeki hükümleri yapmakla yükümlüdürler.



Bu ekipte bulunan tüm eğitimciler hem idareciler öğrencinin gelişiminden ve
değerlendirmesinden sorumludur.



Öğrencinin velisi, bireysel programın gelişim aşamasında öğretmenlere
gereken bilgileri vermekle sorumludurlar. Bununla birlikte gerektiği ve
öğretmen istediği takdirde materyal sağlamakla da sorumludurlar.



Ayrıca aileler BEP hazırlama sürecinde ve değerlendirme süreçlerinde görüş
bildirmekle de sorumludurlar.
Burada ifade edilen sorumluluklarla ile birlikte BEP ekibinin görevleri ise şu

şekilde sıralanmaktadır.


Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim
programlarının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile
ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.



Yapılan programın etkin olmasını sağlamak adına materyal ve araç ve gereç
temini açısından kurul ya da ekip ile birlikte iş birliğinin sağlanması



Süreç içerisinde yaşanan bilgi ve veri değişiklikleri nedeniyle BEP’in yeniden
hazırlanmasını sağlamak ve BEP düzenlemelerine ön ayak olmak



Öğrenciler için hazırlanan eğitim planlarını değerlendirerek her yıl
yenilemek.
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Eğitim ortamlarının düzenlenmesi konusunda okul/kurum yönetimine ve
öğretmenlere önerilerde bulunmak.



Ayrıca öğrencinin yaşayacağı muhtemel yeni sorunlarla ilgili rehberlik
bölümünün iş birliğini sağlamak



Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesini sağlamak ayrıca bu
tespitlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek



Kaynaştırma öğrencilerinin sorunlarını tespit etmek, rehberlik bölümlerini
kaynaştırma öğrencilerine yönlendirmek ve komisyonları ilgili konularda
bilgilendirmek
BEP ekibinin başkanlığını ya okul müdürü ya da onun atayacağı bir idari amir

yürütebilmektedir. Ekibe başkanlık eden kişinin görevleri ise şöyledir (MEB, 2006):


Ekip başkanının öncelikli görevi üyeleri ve uzmanları belirlemek ve BEP
geliştirmek için uygun uzmanları tespit etmek



Ekipte yer alan üyelerin katılımını sağlamak



BEP’ in geliştirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde,
öğrencininihtiyaçları doğrultusunda kurum içi yapılacak düzenlemelere
ilişkin tedbir almak.



BEP’in geliştirilmesinden sürecin tüm adımlarına ve değerlendirme
aşamasına kadar özel eğitim bölümleriyle iş birliğini sağlamak.
BEP ekibi içinde yer alan ve gezerek eğitim yapan özel öğretmenlerin

görevleri ise şu şekilde sıralanmaktadır (MEB, 2006):


Kaynaştırma yoluyla eğitim göre öğrencilerin gelişimlerini takip etmek.
Ayrıca evde ya da herhangi bir sağlık kuruluşunda görev yapan öğrencilerin
gelişimlilerinin takibini de gezici özel öğretmen sağlamaktadır.



BEP sonuçlarının ölçme ve değerlendirilmesinin yapılamasını sağlamak
ayrıca ölçeklerin hazırlanmasını sağlamak



Sosyal kabul çalışmaları, eğitim ortamının düzenlenmesi, eğitim materyalleri,
araçgereçler,öğretim yöntem ve teknikleri gibi konularda öğretmenlere,
okul/kurumyönetimine, bireye ve aileye rehberlik ve danışmanlık yapmak.
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Öğrencinin gelişimini ya da eğitim süreçlerinin aile ve okul yönetimiyle
paylaşmak



BEP‘in konu aldığı derslerin ay da kazanımların yeterinde sağlanamadığı
durumlarda materyal ve araç gereç tasarlamak



Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma
hizmetleri yürütme komisyonu, izleme ve yöneltme kurulu, BEP geliştirme
birimive öğretmenlerle iş birliği yapmak.



Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencinin kişisel sorunları nedeniyle kullandığı
ilaç ya da araç-gereç konusunda diğer öğretmenleri bilgilendirmek



Özel eğitimi öğretmenleri ekip amiri olan okul müdürleri tarafından verilen
diğer görevleri yapmalıdır.
BEP ekibinin bir diğer takım arkadaşı ise rehberlik öğretmenleridir. Rehberlik

öğretmenleri öğrencilere verecekleri danışmanlıkla birlikte aşağıdaki görevleri de
yapmalıdırlar (MEB, 2006):


Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerine eğitimler vermek, ayrıca
diğer ilgili kurumlarla bağını kurmak



Öğrencilerin gelişimini takip etmek ayrıca bu gelişimi değerlendirebilecek
kişisel formların hazırlanmasını ve geliştirilmesini sağlamak



Hem öğretmenlerle hem de öğrencilerin ebeveynleri ile iletişim kurmak ve
bilgileri paylaşmak

 Öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla rehberlik ve danışma
hizmetleri yürütme komisyonu, BEP geliştirme birimi, izleme ve yöneltme
kurulu ile öğretmenlerle iş birliği yapmak.

BEP ile ilgili programı geliştiren öğretmenleri ya program geliştirme
uzmanlar ya da bu alanda yüksek lisans yapan öğretmenler olabilmektedir. Bu
öğretmenlerin görevleri ise şu şekildedir (MEB, 2006):


BEP hazırlanırken sadece öğretmen ve öğrenci ile değil aile ve diğer
öğretmenlerle de iş birliği yapılmalıdır.

 Eğitim

programlarının

amaçlarının

gerçekleştirilmesinde

etkililiği

artırmakamacıyla, eğitim materyalleri ve araç-gereçlerinin hazırlanması,
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uygun öğretimyöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme
araçlarınıngeliştirilmesi konularında önerilerde bulunmak ve bunların
gerçekleştirilmesindeokul veya kurum personeli ile iş birliği içinde çalışmak.

 BEP hazırlanması sırasında ortaya çıkması muhtemel sorunları çözmek, ve
var olan sorunları üslerine rapor etmek

 Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin aileleri içinde programlar hazırlamak
ve öğrencinin evde de takibini sağlamak



Programda yer verilen kazanımların öğrenciye verilebilmesi amacıyla hem
kendi kurumuyla hem de diğer kurumlarla iş birliği yaparak uygulamanın
niteliğini yükseltmek



Öğrencinin sorunları da dikkate alınarak seçmeli derslerin buna göre tercih
edilmesi noktasında öğretmenlere öneriler sunmak
BEP ekibinin en önemli parçalarından olan sınıf öğretmenlerinden ve alan

öğretmenlerinden beklenenler ise şunlardır (MEB, 2006):


BEP’in hazırlanması ve uygulama aşamasının her basamağında yer almak,
ölçme araçlarına yön vermek ayrıca öğrenci gelişimi ile ilgili geri bildirimler
vermek



BEP’’in uygulamasını yapmak ve sonuçları ölçmek



Programın ve kazanımların uygulanmasında ihtiyaç hissedilen durumlarda
materyal ve araç gereç hazırlamak



Öğrenci ile ilgili aileye de bilgiler vermek ve almak, bununla birlikte ailelere
yönelik de eğitim çalışmaları yürütmek

 Öğrencilere destek eğitim hizmeti sağlanması ve eğitim performansları
doğrultusunda başka bir okul veya kuruma yönlendirilmesinde, rehberlik ve
psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ve BEP geliştirme
birimiyle iş birliği yapmak.

 Özel öğrencilerin kullandığı varsa cihazların ya da diğer aletlerin bakımını ve
kontrollerini yapmak

 Öğrencinin performansına yönelik çıkarımlar yaparak BEP’in bu özel
ihtiyaçlar çerçevesinde ilerlemesini sağlamak
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BEP hazırlanırken bir diğer unsuru ise öğrencinin ailesi oluşturmaktadır. Aile
öğrenciyle sürekli olarak bire bir iletişim ve ilişki kurduğundan dolayı eksikleri ya da
ilerlemeleri daha rahat görebilmektedir (Enç, 1987). Bu bağlamda aileler öğrenci
ihtiyaçlarını

ve

gelişimlerini

ilerletecek

hamlelerin

yapılmasına

ön

ayak

olabilmektedir. Bu durumda ailelerin görevlerini şöyle sıralayabiliriz (Özgür, 2011):


BEP’in hazırlanmasında ve geliştirilmesinde gereksinimlerini bildirmek,



Çocuğu ile ilgili hedeflerini ve planlarını belirtmek,



BEP uygulanması sırasında çalışmalara etkin bir şekilde katılmak,



Gerektiğinde araç ve gereç desteği sağlayabilirler
BEP programının hazırlanmasında öğrencinin kendi talep ve istekleri de

dikkate alınabilir. Yapamadığı ve yapmak istediği bir psiko-motor ya da bilişsel bir
davranış var ise bunlarda programa eklenebilir. Bu hedeflerin kazandırılması
öğrencinin ve ekibin motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir (Çuhadar, 2006).
2.7. BEP’in Yasal Dayanakları
BEP’in yasal olarak benimsenmesi öğrencilerin eğitim alanından eşit haklara
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim eğitim çağındaki her birey devletler
tarafından eğitilmek üzere birçok imkandan faydalanabilmektedir. Ancak her öğrenci
aynı olmamaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ise çoğunluğa göre yapılan
eğitimle ilerleme kaydedemeyebilmektedir. Bu bağlamda eğitimin farklılıklara göre
dizayn edilmesi yasal bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır. Farklılıkların bu eğitim
sistematiği ile ifadesi BEP yoluyla olmaktadır.
Türkiye’de de BEP uygulamaları yasal bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır.
Ancak Türkiye’de BREP’e yönelik yasal yönetmelikler henüz yeni bir oluşumdur ve
BEP hazırlama taslakları ve literatür istenilen seviyede değildir (Avcıoglu, 2007).
Bireyselleştirilmiş eğitim programının yasal dayanaklarını hem yönetmelikler
üzerinden hem de temel yasalar açısından şu şekilde sıralayabiliriz (Öztürk, 2009):


Öncelikle eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması modern demokrasilerin en
önemli şartlarından biri olarak görülmektedir.
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Dolayısıyla eğitim de fırsat eşitliğine binaen engelli ya da özel eğitime ihtiyaç
duyan tüm öğrenciler için bireyselleştirilmiş programlar yapılmaktadır



Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik eğitimlerin demokrasilerin
gelişmelerine paralel olarak hızlandığı görülmektedir. Özellikle eşitlik
kavramının gündeme gelmesi kendine birçok alanda karşılık bulurken
eğitimde de karşılık bulmuştur.



Uluslar arası ve ulusal birçok gelişmeler sonucunda Türkiye’de de özel
eğitime yönelik yasların ortaya çıkması hız kazanmıştır



Türkiye’de çıkan ilk kanunlarından birisi 1983 yılında çıkan 2916 sayılı özel
eğitime ihtiyaç muhtaç çocuklar kanunu dur (kanunum.com).



Bu kanun çerçevesinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tanımı
yapılamaktadır. Bununla birlikte özel eğitimin ilkeleri, kurumların ve
öğretmenlerin görevleri de tanımlanmaktadır. Ayrıca bu kanun çerçevesinden
birçok yeni yönetmelik de ortaya konmuştur.



1997 yılında kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
özeleğitim gerektiren bireylerin Türk Milli Eğitimin genel amaçları ve temel
ilkeleridoğrultusunda
kullanabilmelerini

genel

ve

sağlamaya

mesleki
yönelik

eğitim
esasları

görme

haklarını

düzenlemektedir

(orgm.meb.com.a). Bu kararname ile 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç
Çocuklar Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.


573 sayılı KHK ile özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için fırsat eşitliği
sağlamaktadır. Bununla birlikte kısıtlamaların en aza indirgenmesi sağlanarak
öğrenci gelişiminin hızlandırılması sağlanmıştır.



İlgili kararnamenin birçok maddesinde öğrencilerin performanslarının
ölçülmesine yönelik atıflarda bulunulmaktadır. Ayrıca bireyselleştirilmiş
eğitim programlarının hazırlanması ve ailelerle birlikte iş birliğinin
sağlanması da öne çıkarılmaktadır.



Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin (573 sayılı)
4.maddesinde ifade edildiği üzere bireyselleştirilmiş eğitim programı yasal
bir zorunluluk haline gelmiştir. İlgili hüküm ise şu şekilde geçmektedir “Özel
eğitim gerektiren bireyler için bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilmesi ve
eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır”.
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Yine 2000 yılından yayınlanan özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinde de
BEP’e yönelik birçok hükme yer verilmektedir (resmigazete.gov.).
2000 yılında yayınlanan yönetmelikle birlikte bireyselleştirilmiş eğitim

programı yeniden tanımlanmış, ilkeleri ve amaçları da yeniden belirlenmiştir. İlgili
yönetmeliğin 6. Maddesinin (e) bendinde özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için
bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

geliştirilmesi

ve

uygulanmasından

bahsedilmektedir. Aynı yönetmeliğin 34. Maddesi (ç) bendinde ise evde de özel
eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için ayrı ayrı BEP geliştirilmesi gerekliği üzerinden
durulmaktadır.

Madde

69’da

ise

genişçe

yer

verilen

BEP

şu

şekilde

başlıklandırılmaktadır (resmigazete.gov.):
Bireyselleştirilmiş eğitim programı;


Öğrenci için hazırlanan BEP’lerin kısa ve uzun dönem amaçlarının
belirlenmesi ve çerçevenin çizilmesi gerekmektedir.



Programda kullanılacak materyallerin ve araç-gereçlerin tespiti



Ortama dair düzenlemeler



Öğrencinin şahsi bilgileri ve aile ile paylaşımlar



Ayrıca bu yönetmeliğe göre BEP Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP
geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır ve BEP, öğrenci için hedeflenen
amaçların gerçekleşme düzeyi doğrultusunda değerlendirilir. Birey için
hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin
yönlendirilmesinde BEP’e ilişkin değerlendirmeler esas alınır.

2.8. BEP Hazırlama Aşamaları
Özel eğitime tabi olan öğrenciler aileler tarafından fark edilebildiği gibi okul
çağındayken de okul sınıf öğretmenleri ya da rehber öğretmenleri tarafından da tespit
edilebilmektedir.

Bu

şekilde

tespit

edilen

özel

öğrenciler

RAM’lere

yönlendirilmektedir. Bu bağlamda RAM’de tanılama işlemeleri ve BEP hazırlıklar
başlamış olur.
Öncelikle tespit edilen öğrenci ile ilgili RAM eğitimsel tanılama isteği formu
gönderilir. Bu formda öğrencinin kişisel bilgileri, özel eğitim isteme nedenleri, var

28

olan performansı, fiziksel yetenekleri ve sorunları, bilişsel sorunlar ya da beceriler,
sosyal beceriler ve öğrencini diğer yetersizliklerine dair veriler bulunur.
2.8.1. Eğitsel Tanılama ve Değerlendirme
1997 yılında yayınlanan 23011 sayılı resmi gazetede yayınlanan kanun
hükmündeki kararnamede özel eğitim düzenlenmektedir. Bu yönetmeliğin 5.
maddesi tanılamayı şöyle ifade etmektedir. “Her aşamadakitanılamada, bireyin
eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özelliklerideğerlendirilir
ve

bu

değerlendirme

sonuçları

dikkate

alınarak

eğitim

amaçları

ve

hizmetleriplanlanır, en uygun eğitim ortamına yerleştirilmesine karar verilir.
Tanılama, değerlendirme veyerleştirme sürecinin her aşamasında ailenin de görüşü
alınarak katılımı sağlanır.”(org.meb).
BEP hazırlamanın ilk aşaması olan eğitsel tanılama ve değerlendirme özel
öğretim yönetmenliğinde aşağıdaki gibi verilmektedir:


Bu aşamada özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencinin eksikleri tespit edilir ve
verilecek eğitimin ortamına yine öğrenci özelinde karar verilir.



Eksilerin ya da ihtiyaçların tespiti öğrencinin kişisel özellikleri dikkate
alınarak uygun ölçeklerle değerlendirilir. “Tanılamada; bireyin özürlü sağlık
kurulu raporu ile zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim özellikleri ve
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri, eğitim performansı, ihtiyacı,
eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve bireysel gelişim raporu dikkate
alınır.”



Eğitsel değerlendirmeler ve tanılama aşamasında öğrencinin eğitimindeki her
türlü kademe ve geçişlere dikkat edilir. Bununla birlikte formun doğru
oluşturulmasından ailenin ve diğer öğretmenlerinde fikri alınır (Avcıoğlu,
2012).



Sürecin işlemesini sağlayacak olan diğer kurumlarla bilgi paylaşımı RAM’ler
üzerinden yapılır.
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Bu ilk aşamanın doğru yapılandırılması adına MEB (2006)’e göre bazı
ilkelere dikkat etmek gerekmektedir. Bu ilkeler şöyle sırlanmaktadır:


Öncelikle bu tanılama işlemlerinin erken yaşta yapılması öğrenci gelişimi
açısından önem arz etmektedir.



Bu değerlendirme ve tanılama işlemi öğrencinin tüm gelişim dönemleri göz
önüne alınarak yapılmalıdır.



Tanılama işlemleri öğrenci için en uygun soysak ve fiziksel ortamda
yapılmalıdır.



Bu işlemelerde öğrencinin özel durumuna göre birden fazla ölçek geliştirilip,
kullanılabilir.



Tanılamam

işlemleri

bireyin

gelişimi

süresince

gerektiğinde

tekrarlanabilmektedir.


Öğrenci üzerinden tanılama işlemleri yapılırken sadece eksik ya da sorunlu
yanlar değil pozitif olan davranışlar da tespit edilir.



Tanılama formları hazırlanırken öğrencinin ailesiyle birlikte iş birliği
yapılmalıdır.
Aşağıdaki şekilde eğitsel değerlendirme için geliştirilen program şematize

edilmektedir (Fiscus ve Mandell, 2002) :
2.8.2. Yönlendirme
Eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda tespit edilen özel eğitime
ihtiyacı olan öğrenciler için bir kurul raporu hazırlanır. Bu süreç yönlendirme olarak
ifade edilmektedir. Özel eğitimi ihtiyacı olan öğrenciler bu kurul raporunu aldıktan
sonra okullara bu ihtiyaç dâhilinde başvurabilirler. Bu kurulun (özel eğitim
değerlendirme kurulu) ilgili raporuna göre öğrenciler kısa süreli de olsan bu okullara
başvuru yapabilmektedir (MEB, 2006).
2.8.3. Yerleştirme
Özel eğitim kurulu hazırlanan rapor doğrultusunda özel eğitim ihtiyacı olan
öğrencileri tespit edilen okullara yerleştirir. Bununla birlikte ilgili kurul öğrencilerin
özel durumları da dikkate alarak mevcut okullarında kaynaştırma öğrencisi olarak
devam etmeleri yönünde de karar alabilir. Bu bağlamda ilgili kurum ya da kurullar
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özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri yerleştirirken aşağıdaki hususlara dikkat
etmeleri gerekmektedir (MEB, 2006):

 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin öncelikle yetersizliği olmayan
akranlarının devamettiği sınıf olmak üzere, özel eğitim sınıfı, gündüzlü özel
eğitim

okulu/kurumu,

yatılıözel

eğitim

okulu/kurumu

gibi

en

az

sınırlandırılmış ortamdan en çok sınırlandırılmışortamda eğitimlerini
sürdürmelerini sağlayacak şekilde yerleştirilmelerine dikkat edilir.


Yerleştirme işlemleri yapılırken öğrencilerin bütün özeş durumları göz önüne
alınmalıdır (eğitim durumu, varsa fiziksel sorunlar ve aile talepleri)



Yerleşme yapılırken ilgili okulun idarecileri ve öğretmenleri dikkate alınması
gereken durumlardandır.



Yerleştirme yapılırken okulun teknik ve sosyal ortamı öğrencilerin özel
durumunu etkilendiğinden önem kazanmktadır



Yerleştirme kararı verilirken ailenin de görüşüne önem verilir.



Ayrıca öğrenciler evlerine en yakın okula yerleştirilmelidir.



Öğrencilerin yerleştiği okula ailelilerin de okul rehberlik öğretmenlerinin de
itiraz hakkı bulunmaktadır.



Eğitimin ilerlemesinde öğrencilerin ilerleme aşamaları farklılaştığından farklı
okullara yeniden yerleştirilebilir.

2.8.4. İzleme
Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin her türlü gelişiminin okul, aile ve
öğretmenler aracılığıyla tüm süreçlerin izlenmesi önemli bir gereklilik olarak öne
çıkmaktadır. Öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesi onlarla ilgili olarak sürekli geri
bildirimler verilmesini sağlayarak gelişin değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bununla
birlikte BEP’in ne kadar uygulandığının ve ne kadar karşılık alındığının da bu izleme
süreçleri sonucunda oluşacağı da unutulmamalıdır.
Bu öğrencilerin gelişimlerinin izlenmesinden ise öğretmenler, idareciler ve
RAM’lar sorumlu olmaktadır. İzleme süreçleri neticesinde öğrencilerin eksik kalan
konuları ya da kazanımlar tespit edilir. Bu tespit ışığında öğrenci eğitimde
iyileştirmeler yapılabilmektedir (MEB, 2006).
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2.9. BEP’in Uygulanması
Bireyselleştirilmiş eğitim programının uygulanması için tespit edilen
öğrenciler belirli kriterler dikkate alınarak seçilmelidir. Bu kriterleri şu şekilde
sıralayabiliriz (MEB, 2014):


Bedensel yetersizliği olan öğrenciler



Otistik sorunları olan öğrenciler



Zihinsel olarak yetersiz olan öğrenciler



İşitme yetersizliği olan öğrenciler



Üstün yetenekli öğrenciler



Öğrenme güçlükleri çeken öğrenciler



Sosyal ilişki geliştirme ya da sosyal ve duygusal uyum geliştirme becerisi
olmayan öğrenciler



Sürekli olan hastalıkları olan öğrenciler



Odaklanma, dikkat eksikleri ya da dağınıkları ve hiperaktivite sorunları
yaşayan öğrenciler



Görme yetersizliği olan öğrenciler



Yetersizliği olan birden çok alanda olan öğrenciler



Dil ya da konuşma konusundan sorun yaşayan öğrenciler


Öncellikle yukarıdaki sorunlara ya da yetersizliklere sahip olan öğrenciler
tespit edilir ve rehberlik araştırma merkezlerince formlar doldurulur. Bununla birlikte
öğrencilerin devam edeceği okullar için karar verilir.
BEP geliştirme ekibi ile birlikte hazırlanan program ve planlama öğretmen
tarafından -idarecilerin ve ailenin de onayı alındıktan sonra- bireysel olarak
uygulama başlatılır. Uygulamayı yapacak olan öğretmen uygulamayı yapacağı
öğrenci ile ilgili bazı bilgileri vakıf olmalıdır:


Yapabildikleri,



Güçlü yanları,



Eğitimi zenginleştirmek için ana baba ve öğretmen görüşleri,



Yakın zamanda yapılan eğitsel değerlendirme sonuçları
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Öğretmen öğrenciye dair yukarıdaki bilgilere vakıf olarak uygulamaya
başlayabilir. Ancak uygulamanın etkili olması bakımından öğretmen tarafından
aşağıdaki süreçlerinde takip edilmesi gerekmektedir (Özgür, 2011):


Öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına göre uygulama formaları geliştirmek



Amaç ve kazanımları belirlemek



Öğrenciye uygun olan öğretim yöntem ve tekniklerini belirlemek



Sonuç olarak değerlendirme araçlarını hazırlamak ve uygulamak

2.9.1. Öğrenci İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
Özel öğrenme ihtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçları mevcut sınıftaki
öğrencilerden eğitimsel ve davranışsal olarak farkı olarak belirlenmektedir
(Özbey,2009,45). Öğrencilerin kendi akranları bulunan sosyal iletişim becerilerinin
kendinde olmayan kısımları öğrenci ihtiyacını oluşturmaktadır. Bu ihtiyaçlar
belirlenirken diğer öğretmenlerin ve ailenin de görüşleri alınır.
2.9.2. Amaçların Tespiti
Öncelikle özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için mevcut öğretim
programları genişletilebilir. Örneğin ilkokul öğretim programlarında yer alan sosyal
bilgiler, hayat bilgisi ya da matematik derlerine ilaveten, sosyal ilişki kurma, günlük
ve toplumsal yaşam gibi ders konularının da eklenmesi gerekebilmektedir. Bununla
birlikte işlevsel akademik becerileri (Para kullanımı, tarihi ve saati söyleme vb.
beceriler) ve sosyal hayatta gerekli olan temel beceriler (Sosyal, iletişim ve devinsel
vb. beceriler) deplanlanarak programa eklenebilit (Batu ve İftar, 2011).
2.9.3. Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Seçilmesi
Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin için ne öğretilmesi gerektiği tespit
edildikten sonra nasıl öğretilmesi gerektiği üzerine düşünülmesi gerekmektedir.
Öğretim tekniklerin seçiminde hangi kazanımın öğretileceği önem kazanmaktadır.
Seçilecek olan tekniklerin öğrenicinin konuları kolaylıkla anlamasını sağlayacak
şekilde dizayn edilmesi gerekliği de bulunmaktadır. Bu bağlamda özel eğitime
ihtiyacı olan öğrencilerin birden fazla duyusuna hitap eden tekniklerin seçimi eğitim
etkililiğini artırmaktadır. Ayrıca tercih edilen teknikler öğrencilerin de derse
katılımını kolaylaştırıcı ve onların sevdiği tekniklerden seçilmesi önemlidir (Batu ve
İftar, 2011).
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2.9.4. Öğretim Materyallerinin Seçimi
BEP’in uygulanmasın öğretim materyallerinin kullanılması da önemlidir.
Nitekim

materyaller

öğrencilerin

konuları

öğrenmesini

ve

kalıcılığını

yükseltmektedir. Bu bağlamda kitaplar, renkli tebeşirler, cetveller, öğretmen
tarafından geliştirilen özel materyaller, maketler, haritalar ya da boyalar
kullanılabilmektedir. Ayrıca materyallerin öğrencinin gelişim dönemlerine uygun
olmasına dikkat edilmelidir (Sucuoğlu, 2006).
Ayrıca MEB (2014) BEP’in daha etkili olabilmesi için aşağıdaki önerileri de
sunmaktadır.


Öğrenciyi merkeze alın



Karar verme süreçlerini programın diğer taraflarıyla (diğer öğretmenler,
RAM’lar ve aileler) paylaşmak



Öğrenci gelişimi için pozitif olmaya çalışmak



Öğrencinin ailesinin de sürece katılmasını sağlanmalı



Kullanımı ve anlaşılması kolay bir program geliştirmek

2.10. Metafor
Metafor kavramı ilk olarak 1980 yılında Lakoff ve Jhonson tarafından
geliştirilmiştir. Araştırmacılar metafor kavramına dilsel ve bilişsel bakış olarak
yaklaşmaktadır (Beşkardeş, 2007). 1980’li yıllara kadar söz sanatı şeklinde kabul
edilerek ve dil bilimi ve edebiyat çalışmaları kapsamında ele alınan metafor kavramı
1980’li yıllardan itibaren “Çağdaş Metafor Teorisinin” de etkisiyle disiplinler arası
çalışmaların merkezine yerleşmiştir (Döş, 2010). Metaforlar genel olarak bireylerin
bilinç dışı ve kabul görmüş günlük hayatı ile genel iletişim araçlarıdır. Metaforlar
bireylerin deneyimleriyle hayal gücü alanlarının birbirine bağlamaktadır. Bireylerin
gerçek algı ve yorumlarına önderlik ederek hayal gücü ve amaçlarını açık ve kesin
bir şekilde belirlemesine yardımcı olmaktadır (Lopez, 2007).
Metaforik algılamada ise metaforlar bireylerin yüksek düzeyde karmaşık,
kurumsal ve soyut bir olguyu açıklamada ve anlamada yararlandığı güçlü zihinsel bir
araç şeklinde değerlendirilmektedir. Bireyin karmaşık ve soyut olan olguları daha
somut ya da tecrübe edilen olgularla karşılaştırması ve bu sayede de bilinmeyen
olgulara yönelik anlayış geliştirmesini sağlamaktadır. Metaforik algılamada bireyler
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daha az somut ve belirsiz kavramları daha somut bir yapıya kavuşturma
eğilimindedirler (Sezer, 2003).
Metaforik algılamada birey doğada ve çevrede anlamsız gibi görünen nesnel
gerçekliklerden belirli yorumlar çıkararak yaşantısına anlam kazandırarak bilmeye
olanak sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bunun yanında “metaforik
algılama ortak özellikleri paylaşan iki şey arasında karşılaştırma yapmaktadır.
Karşılaştırma sürecinde bütünsel bir temsili olarak metaforik ifadelere dönüşür.”
(Gültekin vd., 2016). Metaforlar yoluyla birbirine benzemeyen iki olgu arasında
ilişki kurulur ve bu ilişki bir zihinsel şema ve başka bir zihinsel şema üzerinden
yansıtılır. Böylelikle metaforlar bireyin zihninin kavrayışı biçiminde bir başka
anlayış biçimine doğru hareket eder.
2.11. İlgili Araştırmalar

2.11.1. Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar
Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili hem Türkiye’de olarak hem de
uluslar arası seviyede yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Öncelikle Türkiye içinde
yapılan BEP çalışmalarının bir kısmına değinilmelidir.
Türkiye’de yapılan BEP araştırmaları farklı boyutlarda ve içeriklerdedir.
Ancak yapılan araştırmaların daha çok BEP hazırlama ve öğretmen görüşleri
çerçevesinde

yoğunlaşmaktadır(Çuhadar,

2006;

Öztürk

ve

Eratay,

2010;

Avcıoğlu,2011; Yılmaz ve Batu, 2016; Debbağ, 2017).
BEP’in kullanımına dair durumlarına ele alan araştırma ise Pektaş (2008)
tarafından yapılmıştır. Bununla birlikte akademik literatür incelendiğinde Kol (2016)
tarafında yapılan BEP geliştirme araştırması bulunmaktadır. Ayrıca BEP hazırlama
süreçlerinin incelendiği (Kargın, 2007)

araştırmayla birlikte BEP üzerine

yeterliliklerin incelendiği (İlik, 2015) çalışmada bulunmaktadır.
Bireyselleştirilmiş eğitim programı ile ilgili çalışmaların bir diğerini ise
Tike (2007) tarafından hazırlanan Öğretmenlerin BireyselleştirilmişEğitim Programı
(BEP) hazırlama sürecine ilişkin tutumları ile BEP hazırlamada yaşadıkları
güçlükleri belirlediği araştırmasında bulunmaktadır. Tike (2007)’nin yaptığı bu
çalışma nicel yaklaşımla ele alınmış bir çalışma olup bireyselleştirilmiş eğitim
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programı hazırlanırken karşılaşılan güçlükler ölçeği kullanılmıştır. Sonuç olarak
hazırlama

sürecine

ilişkin

yaşana

güçlüklerin

cinsiyet

değişkenini

göre

farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak buna karşın BEP hazırlama sürecine katılıp
katılmama durumuna, hizmet içi eğitim süresine, çalışılan kuruma, RAM’da çalışma
durumuna, psikolojik danışmana, sınıf öğretmenine ve yaşa göre ise anlamlı bir
şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Kuyumcu (2011) ise kaynaştırma öğrencileri ile ilgili uygulama yapan
okullardaki bireyselleştirilmiş eğitim programları sorunlarını öğretmenler üzerinden
değerlendirmiştir. Kuyumcu (2011) bu çalışma süresinde tespit edilen sorunların
çözümler ve diğer ayrıntılar noktasından öğretmenler isle görüşmeler yaparak
çalışmayı yapılandırmaktadır. Yapılan görüşmeler sonucunda BEP uygulanan
kaynaştırma öğrencilerinin sınıfa uyum sağlamak da sorunlar yaşadığı görüldüğü
ortaya çıkmıştır.
Literatür incelendiğinde BEP üzerine yapılan bir başka araştırma ise
Camadan (2012) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada ise sınıf öğretmeni adaylarının
BEP hazırlamaya yönelik öz yeterlik algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre öğretmen adaylarının BEP hazırlamaya yönelik öz yeterlik algıları
yüksek çıkmıştır. Bununla birlikte bu algı durumu cinsiyet değişkenine göre anlamlı
ölçüde farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. Ancak hizmet içi eğitim alan öğretmenlerin
ise BEP hazırlamada kendilerini daha yeterli algıladıkları ortaya çıkmıştır.
Söğüt (2017) ise “sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı
hazırlamada karşılaştıkları güçlükler ve kaynaştırma uygulamalarına ilişkin
görüşlerinin değerlendirilmesi” başlıklı bir araştırma yapmıştır. İlgili araştırma
yöntemi bakımından nicel bir yaklaşımla ele alınmış olup betimsel analizle analiz
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş
eğitim programı hazırlarken karşılaşılan güçlüklerin aile katılımı, kaynaştırma
öğrencinin sorun çeşidi ya da engel türü, çalışma ortamları gibi değişkenlere göre
farklılaşmamaktadır. Ancak tecrübe, yaş, cinsiyet gibi değişkenlere göre ise
farklılaşmaktadır.
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2.11.2. Yurt Dışında Yapılan Araştırmalar
Akademik literatür incelendiğinde başka BEP araştırmaları da olduğu
görülmektedir. Ancak yurt için de yapılan öne çıkan çalışmaları bu şekildedir.
Bununla birlikte yurt dışında da BEP üzerine yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Bu
çalışmalar arasından öne çıkan araştırmalar ise aşağıdaki gibi özetlenmektedir.
Yurt dışında yapılan araştırmalar İEP (individualizededucation program)
üzerinde taranmıştır. Menlovevd (2001) yaptıkları araştırmada öğretmenlerin BEP
geliştirme

ekibi olarak

BEP

süreçlerine

istenilen seviyede

katılmadıkları

gözlemlenmiştir.
Bir başka araştırmada ise kaynaştırma öğrencilerine uygulanan BEP ve
öğretmenlerin algıları değerlendirilmiştir (Aleada, 2006). Bu araştırma sonucunda
öğretmenlerin BEP süreçlerine aktif katıldıkları ortaya çıkmıştır. Ancak öğretmenler
kaynaştırma öğrencilerinin eğitimi için BEP ‘in yetersiz kaldığını aktarmışlardır.
Literatürdeki bir diğer araştırma ise BEP süreçlerinde etkin olan okul müdürleri ve
eğitim müfettişlerine yönelik olarak Foley ve Pang (2006) tarafından yapılmıştır.
Çalışma sonucunda müdürlerin ve müfettişlerin BEP üzerindeki sahip oldukları
kararları doğru zamanda aldıkları çıkmıştır. Bununla birlikte çalışma sonuçlarına
göre iyi eğitim almış özel eğitim öğretmenlerinin ve okul personellerinin öğrencilere
karşı daha sağlıklı tutumlar gerektiği de ortaya çıkmıştır.
Amerika’da yapılan bir araştırma ise altıdan fazla eyalette BEP kullanıldığı
sonucuna varmıştır (Lazarusvd, 2007). Gartland (2007) ise özel eğitime ihtiyacı olan
öğrencilere

uygulanan

bireyselleştirilmiş

eğitim

programlarını

incelemiştir.

Araştırma sonuçlarına göre uygulanan BEP’lerin yerleştirme sorunlarına neden
olduğu ve öğrenci gelişimi için doğru yapılandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır
(Gartland, 2007). Finlandiya’da yapılan bir başka araştırmada ise zihinsel olarak
yetersizliği bulunan öğrenciler için özel eğitim öğretmenleri tarafından kullanılan
BEP soncunda olumlu neticeler ortaya çıkmıştır (Kontu ve Pirttimaa, 2008).
Fetter ve Steketee (2008)’ın yaptıkları BEP üzerine araştırmalarında ise
BEP’in atletizm gibi öğretim programı dışında kalan yararlı dersler konulması
gerektiğini aktarmaktadırlar.

Bu

bağlamda

öğrencilerin sosyal

ilişkilerinin

gelişmesini sağlamak sosyal dersler aracılığıyla olmaktadır. Yapılan bir başka
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araştırmada

ise

bireyselleştirilmiş

eğitim

programlarına

teknolojilerin

de

eklenmesinin yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır (Russelvd, 2009). Nitekim bir
başka araştırmada da BEP ile teknolojinin birleştirilmesinin öğrencilere etkili bir
eğitim verilmesini sağlayacaktır (Seferian, 2000).
BEP ile teknolojinin bir araya getirilmesinin öğrencilere olan yansımalarını
incelemek üzere yapılan çalışmalar daha sonra öğretmenler üzerinden de
incelenmeye başlanmıştır. Margolis ve Free (2009)’nin yaptıkları araştırmada
teknoloji BEP’i olumlu etkilemektedir.
Literatürdeki bir başka çalışmada ise otizmli çocuklar için geliştirilen
bireyselleştirilmiş eğitim programı değerlendirilmektedir. Bu araştırmada BEP’in
etkisi öğrenci özellikleri ve demografik özellikler bağlamında incelenmiştir.
Araştırma sonucunda BEP kitlesi ile demografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı neticesine ulaşılmıştır (Ruble, 2010).
Literatürde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan özel
öğrenciler için de BEP çalışmaları yapılmaktadır. Spielvd (2014) diğerlerinin
yaptıkları bu araştırmada BEP hedeflerinin ve uygulamalarının DEHB olan
öğrenciler için yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda öğretmenler BEP
geliştirirken öğrencilerin kişisel özelliklerine dikkat etmelidirler.
Bir başka araştırmada ise BEP’in uygulanması sırasında karşılaşılan güçlükler
incelenmektedir. Bu bağlamda karşılaşılan en önemli güçlük öğrencilerin kişisel
özelliklerinin tespit edilmesi ve hazır bulunuşluk seviyelerinin öğrenilmesidir.
Nitekim BEP bu bilgiler ışığında yapılandırılmaktadır. Çalışma sonuçlarından bir
başkası ise BEP geliştirme ekibinin uyumunun ve uzmanlığının ya da yeterlik
seviyelerinin öğrenci eğitiminde etkili olduğudur (McDonnel, 2014).

BÖLÜM III
YÖNTEM
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın modeline, çalışmaya katılan
örneklem grubunun özelliklerine, veri toplama araçlarına, ver toplama araçlarının
geliştirilmesine ve verilerin analizine yer verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada eğitim öğretim hizmetlerinin sunumunda önemli bir konumda
olan sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programlarına yönelik metaforik
algılar ve bu programların hazırlanmasına ilişkin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiştir. Araştırmada nitel
yöntemin kullanılması konunun ayrıntılı şekilde incelenmesini ve derinlemesine
analiz yapılabilmesine imkan sağlamaktadır (Greene, Krayder ve Mayer, 2005).
Nitekim nitel araştırmacılar olguları anlayabilmek ve bireylerin olgulara ne tür
anlamlar yüklediğini yorumlayabilmek amacıyla olguların doğal ortamında
çalışmaktadırlar (Merriam, 2013).
Nitel araştırma yönteminde genelleme kaygısı güdülmemektedir. Nitel
araştırmalarda veri toplam araçları ile elde edilen olguların derinlemesine analizi
önemli bir yer tutmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu bağlamda nitel
araştırmalar insan dair sorunların anlamlandırıldığı bir yaklaşım olarak da
değerlendirilmektedir (Creswell, 1998).Denzin ve Lincoln (2005)’a göre nitel
araştırmacılar,olguları doğal ortamında çalışırlar ve böylece olguları anlarlar ya da
insanlarınonlara ne gibi anlamlar yüklediğini yorumlarlar.
Çalışma nitel araştırma yaklaşımının desenlerinden biri olan olgu bilim
(fenomenoloji) kullanılmaktadır. Olgubilim deseninde farkında olunan kavramlar
hakkından derinlemesine bir bilgiye sahip olunması konu edinir. Bu nitel araştırma
desenin de olgular metaforlar aracılığıyla anlamlandırılır. Bu bağlamda çoğu zaman
hayatımızın içinde olan ancak derinlemesine bir bilgi sahibi olunmayan kavramlar
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için olgu bilim deseni tercih edilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu
araştırmada da BEP kavramına yönelik bir olgu bilim çalışması yapılamaktadır.
3.2. Çalışma Grubu
Nitel araştırma yaklaşımında örneklem ya da çalışma grubu belirlenirken
araştırmacının mevcut kaynakları dikkate alınmaktadır. Çalışma grubunun tespit
edilmesinde ise araştırmanın amacına hizmet etmesi önemli bir gerekliliktir (Patton,
2014). Bu çalışmada ise çalışma grubu oluşturulurken uygun örnekleme çeşidi tercih
edilmiştir. Uygun örnekleme zaman ve işgücü açısından örneklemin yakın yerlerden
bulunmasını amaçlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008).
Bununla birlikte tercih edilen örneklemde BEP’e yönelik fikir verebilecek bir
öğretmen grubu çalışma grubu olarak seçilmiştir. Çalışma grubunda 23 katılımcıya
yer verilmiştir. Çalışma bu 23 kişi ile sınırlıdır. Çalışma grubuna ait demografik
özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1.
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcılar

Mesleki

Yaş

Cinsiyet

Kıdem

Eğitim

Branş

Durumu

BEP

Özel

Eğitimine

Gereksinimli

Katılma

Öğrenciyle

Durumu

Çalıştınız
Mı?

1

10+ Yıl

46

K

Lisans

Sınıf Ö.

540 Saat

Evet

2

10+

36

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

3

10+

32

E

Y. Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

4

6-10

38

K

Y.Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

5

10+

48

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

6

10+

58

K

Y.Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

E

0-3

28

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

8

0-3

42

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

9

10+

38

E

Y.Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

10

10+

54

E

Lisans

Sınıf Ö.

30 Saat

Hayır

11

10+

44

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

12

6-10

34

K

Doktora

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

13

10+

55

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

14

0-3

23

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

15

3-6

31

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

16

3-6

33

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

17

3-6

28

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

18

10+

59

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

19

10+

40

K

Lisans

Sınıf Ö.

30 Saat

Evet

20

10+

44

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

21

10+

39

K

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

22

10+

44

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

23

3-6

34

E

Lisans

Sınıf Ö.

Katılmadı

Evet

Tablo 1 de araştırmaya katılan örneklem grubunun demografik özellikleri
görülmektedir. Katılımcılar arasındaki en yaşlı kişi 59 yaşındadır. Bu bağlamda
örneklem grubunun orta yaşlı olduğu söylenebilir. Cinsiyet olarak ise katılımcıların
neredeyse aynı oranda dağılım yaptığı görülmektedir (13 Kadın ve 10 Erkek).
Tecrübe aralığının ise daha çok 10 ve üzeri yılda yoğunlaştığı görülmektedir.
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Bu araştırmadaki veriler toplam 23 katılımcı üzerinden toplanmıştır.
Katılımcılara 13 sorudan oluşan bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formu
BEP’e yönelik algıları değerlendirmeye amaçlı hazırlanmıştır.
Görüşme formundan elde edilen verilerde katılımcıların fikir ayrılıklarına ve
fikir birliklerine dikkat edilmiştir. Bununla birlikte görüşler üzerinde karşılaştırmalar
yapılırken katılımcıların cinsiyet, yaş ve kıdem gibi farklılıklarına da dikkat
çekilmiştir. Aynı zamanda katılımcıların tamamının ortak görüş belirttiği soru ve
görüşler de vurgulanmaya çalışılmıştır. Tablodaki demografik veriler incelendiğinde
sadece 3 katılımcının BEP eğitimlerine katıldığı görülmektedir. Ancak buna rağmen
bütün öğretmenler özel gereksinimli öğrencilerle çalışmıştır.
BEP konusunda en önemli öğretmen grubunu ise sınıf öğretmenleri
oluşturmaktadır. Nitekim ilköğretim çağındaki öğrencilerin sorunları bu dönemde
çözülemediği takdirde ileriki yıllarda başka sorunlara da neden olabilmektedir.
Dolayısıyla bu araştırma sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı
algılarını imcelemektedir. Araştırmaya katılan öğretmen görüşleri tablolar halinde
verilmektedir. Bu görüşlerden sonra ise katılımcıların kullandığı metaforlar kodlar
olarak belirlenerek benzer kodlar oluşturulan kategorilerin altında toplanmıştır.
Görüşme formlarından elde edilen veriler iki farklı boyut üzerinden
değerlendirilmiştir. Bunlar; BEP’e yönelik algıların incelenmesi ve BEP’in
eğitimdeki uygulamalarına yönelik algılar ve görüşlerin incelenmesidir.
3.3. Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada nitel veri toplama araçlarından olan görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formunun tercih edilmesi aştırmanın amacına uygun
olduğundan dolayı tercih edilmiştir. Bununla birlikte görüşme formları toplanan
verilerin derinlemesine analiz imkânı da vermektedir (Neuman, 2014). Ayrıca
görüşme formu nitel araştırma yaklaşımlarında olan olgu bilim deseninde sıklıkla
kullanılmaktadır.

Bu

çalışmada

ise

öğretmenlerin BEP’e

yönelik

algıları

incelenmektedir.
Görüşme formu hem açıklayıcı hem de tanımlayıcı sorulardan oluşmaktadır.
Bu bağlamda BEP’in nasıl anlamlandırıldığı, BEP’in hangi kavramları çağrıştırdığı
ve hangi metaforlar üzerinden ifade edildiği çerçevesinde sorular sorulmuştur.
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Veri toplama aracı geliştirilirken ve katılımcılara uygulanırken soruların açık
ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Bu bağlamda açık uçlu olan soruların bir
anlam sırasına göre sıralanmasına da dikkat edilmiştir. Bununla birlikte geliştirilen
görüşme formunun BEP’E yönelik olguları değerlendirebilmesine dikkat edilmiştir.
Ayrıca görüşme soruları 4 uzmanın görüşüne de sunularak araştırmanın
amacına hizmet edip etmediği araştırılmıştır. Uzman görüşüne sunulan görüşme
formu, uzman görüşü alındıktan sonra bazı sorular güncellenerek formun iç tutarlığı
yükseltilemeye çalışılmıştır.
Çalışma grubuna sunulan görüşme formunu doldurulması için yaklaşık bir
saat süre tanınmıştır. Katılımcılar görüşme formunu doldururken sorduğu sorular
itina ile cevaplanmıştır. Ayrıca istenildiği takdirde süre uzatılmıştır. Toplanan veriler
daha sonra analiz aşamasına getirilmiştir. Analiz aşamasında hem bulguların tespiti
hem de metaforlara yer verilmiştir. Bu bağlamda nitel çalışmalarda katılımcıların
görüşlerine tek tek yer verilmesi analizin geçerliği açısından önem taşımaktadır.
Dolayısıyla bu araştırmada da katılımcı görüşleri tablolar halinde doğrudan bir
şekilde verilmektedir. Bununla birlikte örtüşen ve ayrışan görüşler tespit edilerek
analiz imkânı da kolaylaşmaktadır (Patton, 2014).

3.4. Veri Analizi
Nitel araştırmalarda toplana verilerin analizinin yapılması çalışmanın
sistematize edilmesini sağlamaktadır. Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi
tekniği ile çözümlenmiştir. İçerik analizinde temel amaç toplanan veriler üzerinden
kavramlar arası ilişkilere ulaşmaktır. Bu anlamda kuramsal olarak net ifadelere
ulaşılamadığı zamanlarda ve daha derinlemesine bir analize ihtiyaç duyulduğunda
içerik analizi tercih edilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bununla birlikte veriler analiz
edilirken katılımcıların görüş farklılıklarına ve görüş birliklerine vurgular yapılmaya
çalışılmıştır. Oluşan fikir ayrılıkları olgu bilim ve metafor açısından analiz edilmiştir.
Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine de (cinsiyet, yaş, kıdem vs.) analizler
yapılmaya çalışılmıştır.
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Araştırma verileri 4 aşamada analiz edilmiştir.


Kodlama ve ayıklama,



Kategori geliştirme,



Geçerlik ve güvenirlik,

 Verilerin düzenlenmesi ve analizi
Kodlama

ve

Ayıklama:

Veri

toplama

aracındakimetaforlar

ve

cümlelerikatılımcıların kişisel bilgileri ile birlikte Microsoft Excel 2007 programına,
girilmiştir. Veri girişinde boş ve eksik formlar, metafor belirtilmeyen, metafor
belirtile dahi nedeni açıklanmayan ya da birden çok metafor kullanılan formlar analiz
dışında bırakılmıştır.
Kategori Geliştirme: Değerlendirmeye alınan 23 adet form ve kullanılan
metaforlar, metaforun bireysellik, bütünlük ve zorluk açısından tanzim edilip
incelenmiştir. Metafor kaynağı ve konusu arasında mantıklı ilişki bulunmadığı
belirlenen formlar veri analizden çıkarılmış ve analize devam edilmiştir.Verilerin
analizinde

öncelikle

yarı-yapılandırılmış

görüşme

formları

okunup

kodlar

oluşturulmaya çalışılmıştır. Veriler üzerinde yapılan kodlamalardan sonra ise benzer
ve ilgili kodlar için kategoriler oluşturulmuştur. Her kod ilgili olduğu kategorinin
altına yerleştirilmiştir. Analiz aşamasında son olarak ise elde edilen kodlar ve
kategoriler araştırma konularında uzmanın görüşüne sunulmuştur.
Geçerlik ve Güvenirlik: Nitel araştırmalar, yöntem, tasarım ve elde edilen
veriler açısından farklılık gösterdiğinden bu araştırmaların geçerlik ve güvenirliğinde
de farklı ölçütler kullanılmaktadır. Araştırmacının yaptığı çalışmanın her basamağını
ve izlediği yolu detaylı olarak belirtmesi bunlardan bir tanesidir (Büyüköztürk,
2014). Bunun yanında araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamayabilmede
inandırıcı olmak ve süreci aktarılabilmek de oldukça önemlidir (Yıldırım ve Şimşek,
2016). Nitel araştırmaların geçerliğinde önemli ölçütlerden bir diğeri de araştırma
sonucunda elde edilen verilerin ayrıntılı şekilde sunulması ve araştırmacının
sonuçlara nasıl ulaştığını betimlemesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Nitel
araştırmalarda geçerliğin artırılması için verilerin iki farklı uzman tarafından
incelenip karşılaştırılması da yapılabilmektedir (Büyüköztürk, 2014).
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Bu araştırmada da Miles ve Huberman (1994)’ın geliştirdiği geçerlik kriterleri
esas alınmıştır. İç geçerliği sağlamak amacıyla, elde edilen veriler (metaforlar ve
açıklamaları) doğrudan alıntılarla tanımlanıp sonradan yorumlanmıştır. Elde edilen
bulguların tutarlılığını sağlamak amacıyla alt temaları oluşturan kavramların kendi
içinde ve diğer alt temalarla tutarlılığı değerlendirilip anlamlı bir bütün olup olmadığı
sınanmıştır. Bulgular önceki araştırmalarla uygunluk yönünden karşılaştırılmıştır.
Araştırmanın bulguları psikolojik danışman tarafından taranmış, araştırmanın
gerçekçi ve büyük ölçüde önceki tahminlerle tutarlı olduğu görülmüştür. Bu şekilde
kategori

ve

kodlar

arasında

güvenirlik

analizi

yapılmıştır.

Bu

işlemde

Güvenirlik=[Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] X 100 formülünden
(Miles ve Huberman, 2015) yararlanılmış ve kodlar arası güvenirlik yüzdesi % 80
olarak hesaplanmıştır. Nitel çalışmalarda kod-kategori uzlaşmanın % 70’in üzerinde
olması, çalışmanın güvenirliği açısından yeterli görülmektedir. Dış geçerliği
sağlamak amacıyla araştırmada kullanılan araştırma yöntemi, ayrıntılı şekilde
tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır.
Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi: Elde edilen veriler; kişisel bilgiler,
metaforlar, kategoriler ve olumlu/olumsuz algıları önce Microsoft Excel 2007
programına kaydedildikten sonra SPSS programına aktarılmıştır. Burada öncelikle
katılımcıların demografik bilgileri ve kişisel bilgileri incelenmiştir ve kategoriyi
temsil eden katılımcıların frekans (f) ve yüzde (%) değerleri incelenmiştir.Tespit
edilen kodlar ilgili kategoriler altında öğrenci sayısı (f) hesaplanarak tablo halinde
sunulmuştur.

BÖLÜM IV
BULGULAR

4.1. Katılımcıların BEP Kavramına Yönelik Algıları
Görüşme formundaki soruların bir kısmı bireyselleştirilmiş eğitim programı
algısına yöneliktir. Araştırmaya katılan katılımcı görüşleri ve kullanılan metaforlar
aşağıdaki tablo da gösterilmektedir.
4.1.1. Katılımcıların BEP Algıları’nın Kod ve Kategorilere Ayrılması
Katılımcıların BEP algılarını ortaya koyan ve kullandıkları metaforik algılar
aşağıdaki tablo yoluyla kod ve kategorilere ayrılmıştır. Toplanan veriler birçok
farklı soru üzerinden BEP algısını tespit etmek adına katılımcılara yöneltilmiştir.

Tablo 2.
Katılımcıların BEP’e Yönelik Algılarının Kategorilere Göre Dağılımı
Kategori

n

Kullanılan
Metaforlar

f

n

Kullanılan
Metaforlar

f

%

1

Gökkuşağı

6 11,8

1

Çit

6

2

Kar tanesi

5

9,8

2

Çığ

3

Çiçek

4

7,8

3

4

Işık

3

5,9

4

%

Bireysellik

Kategori

N

Kullanılan
Metaforlar

f

11,8

1

Bulmaca

4 7,8

4

7,84

2

Kaplumbağa

2 3,9

Kartopu

4

7,84

3

Sel

2 3,9

Puzzle

3

5,88

4

Yol

2 3,9
2 3,9

Bütünsellik

Kategori

%

Zorluk

5

Parmak izi

3

5,9

5

Ağaç

3

5,88

5

Çocuk
büyütmek

6

İlaç

3

5,9

6

Ekmek

3

5,88

6

Okyanus

2 3,9

7

Bebek

2

3,9

7

Zincir

3

5,88

7

Sürpriz

2 3,9

8

Fincan

2

3,9

8

Merdiven

2

3,92

8

Dalga

1

2

9

Meyve
sepeti

2

3,9

9

Kitap

2

3,92

9

Bariyer

1

2

10 Hastalık

2

3,9

10 Tuz

2

3,92

10

Çiçek
bakmak

1

2

Yeniden
doğmak

2

3,9

11 Resim

2

3,92

11 Hayat

1

2

12 Ayna

2

3,9

12 Evren

2

3,92

12 Kaya

1

2

Çitle
13 çevrilmiş
tarla

1

2,0

13 Mürekkep

2

3,92

13 Tırtıl

1

2

11

46
14 Ekmek ve su 1

2,0

14 Uzay

1

1,96

14 Nakış

1

2

15 Renk

1

2,0

15 Aile

1

1,96

15 Karınca

1

2

16 Tatil

1

2,0

16 Medya

1

1,96

16 Derin su

1

2

17 Siyasi parti

1

2,0

17 Süt

1

1,96

17 Anne

1

2

1

1,96

18 Sabır taşı

1

2

18 Hayal

1

2,0

Sosyal
18
bütünleşme

19 Kıvılcım

1

2,0

19 Lastik

1

1,96

19 Koza

1

2

20 Değişim

1

2,0

20 Kalp

1

1,96

20 Çimen

1

2

21

Kahvaltı
masası

1

2,0

21 Yüzmeye

1

1,96

21 Halı

1

2

22

Yemek
düzeni

1

2,0

22 Proje

1

1,96

22 Elektrik

1

2

23 Hamur

1

2,0

23 Ayak

1

1,96

23 Deniz suyu

1

2

1

2,0

24 Balık sürüsü

1

1,96

24 Dağcılık

1

2

25 Okul

1

2,0

25 Yağmur

1

1,96

25 Zirve

1

2

26 Şimşek

1

2,0

26 İyilik

1

1,96

26 Hazine

1

2

27 Dünya

1

2,0

27 Çanta

1

1,96

27 Uzun yol

1

2

28 Anahtar

1

2,0

28 Aşçı

1

1,96

28 Dokuma

1

2

29 Koku

1

2,0

29 Bardak

1

1,96

29 Kelebek

1

2

30 Dosya

1

2,0

30 Eğlence

1

1,96

30 Üçgen

1

2

31 Oda

1

2,0

31 Yonca

1

1,96

31

Akıllı
telefon

1

2

32 Örgü

1

2,0

32 Sanat

1

1,96

32 Keşif

1

2

33 Spiral

1

2,0

33

Yemek
tarifi

1

1,96

33 Yaşam

1

2

34 Can suyu

1

2,0

34 Pusula

1

1,96

34 Tekne

1

2

35 Papatya

1

2,0

35 Salata

1

1,96

35 Ufuk çizgisi

1

2

36 Ayna

1

2,0

36 Krema

1

1,96

36 Hayal

1

2

37 Reklam

1

2,0

37 Roman

1

1,96

37 Çıkmaz yol

1

2

38 Kahve

1

2,0

38 Parça

1

1,96

38 Körlük

1

2

39 Kalem

1

2,0

39 Plan

1

1,96

39 Kaptan

1

2

40 Kafes

1

2,0

40 Kafes

1

1,96

40 Volkan

1

2

41 Zevk

1

2,0

41 Zevk

1

1,96

41 Lav

1

2

Türlü
yemeği

1

2,0

42

Türlü
yemeği

1

1,96

42

Türlü
yemeği

1

2

43 Televizyon

1

2,0

43 Televizyon

1

1,96

43 Televizyon

1

2

44 Boya

1

2,0

44 Boya

1

1,96

44 Boya

1

2

45 Gölge

1

2,0

45 Gölge

1

1,96

45 Gölge

1

2

46 Yankı

1

2,0

46 Yankı

1

1,96

46 Yankı

1

2

47 Kimlik

1

2,0

47 Kimlik

1

1,96

47 Kimlik

1

2

48 Ülke

1

2,0

48 Ülke

1

1,96

48 Ülke

1

2

49 Mevsim

1

2,0

49 Mevsim

1

1,96

49 Mevsim

1

2

1

2

1

2

24

42

Elin
parmakları

Oyun
50
hamuru

1

2,0

50 Oyun hamuru

1

1,96

Oyun
50
hamuru

51 Özel isim

1

2,0

51 Özel isim

1

1,96

51 Özel isim
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Tablo 3 de katılımcıların BEP’e yönelik algıları kod ve kategorilere
ayrılmıştır. Elde veriler çerçevesinde üç temel temaya ulaşılmıştır. Bunlar
bireysellik, bütünlük ve zorluk temalarıdır. Bireysellik teması altında yoğunlaşan
kodlar sırasıyla Gökkuşağı (6)Kar tanesi (5)Çiçek (4)Işık (3)Parmak izi (3)İlaç
(3)Bebek (2)Fincan (2)Meyve sepeti (2)Hastalık (2)Yeniden doğmak (2)Ayna
(2)kodlarıdır. Birer defa tekrar eden kodlar ise tabloda gösterilmektedir.
Gökkuşağı kodu daha çok farklı renklerden oluşması metaforu ile BEP için
katılımcılarca tercih edilmiştir. Bu bağlamda BEP’ler hem hitap ettikleri öğrenciler
bakımından biriciktir hem de hazırlanış itibariyle öğrencilerin bireysel eksiklikleri
dikkate alındığında bireysel olma özellikleri vardır. Gökkuşağı kodunun kullanılması
BEP’in hem farklı konulardan oluşmasını hem de bireye özel olmasını
vurgulamaktadır. Gökkuşağına takip eden bir diğer kod ise kar tanesidir. Kar taneleri
nasıl birbirlerine benzemez ise BEP’ler de farklı farklıdır. Öğretmenlerin BEP’in en
önemli özelliklerinden biri olan bireyselliğin birçok farklı kod ve metaforlaalgısal
anlamda farkındadır. Nitekim ilaç kodu ya da parmak izi kodlarıyla bireysellik
kategorisi pekiştirilmektedir.
Toplanan veriler sonucunda öne çıkan bir diğer kategori ise kodlar
çerçevesinde bütünsellik olarak belirlenmiştir. Bütünsellik teması altında yoğunlaşan
temalar ise sırasıyla Su (12)Çit (6)Çığ (4)Kartopu (4)Puzzle (3)Ağaç (3)Ekmek
(3)Zincir

(3)Merdiven

(3)Kitap

(2)Tuz

(2)Resim

(2)Evren

(2)Mürekkep

(2)kodlarıdır. Su kodu bu tema altında en sık tekrara eden kod olmuştur. Su insan
hayatı için hem bütüncül bir şekilde hayati bir öneme sahiptir. Nitekim tablo 2 de
görüldüğü üzere benzer ifadelerle sıkça tekrar edilmektedir. Çit kodu ise BEP’in bir
program olmasından kaynaklı bütünlüklü sınırlarını ifade etmektedir. Her eğitim ve
öğretim programının belirli bir sınırı bulunmaktadır. Bu sınırın oluşmasını sağlayan
şey ise öğrencinin eksikleridir. Ancak bu eksikler belirlenen eğitim programı
içerisinde bir bütünlük arz edecek şekilde planlanmalıdır. Dolayısıyla katılımcıların
BEP’e yönelik algılarının bir diğerine programın bütünselliği oluşturmuştur. Nitekim
bir öğrenciye özel program hazırlanırken farklı derslerden olan sorunları ya da
eksikleri tespit edilir ve programlar bu eksik bütünlüğü içinde hazırlanır. Bununla
birlikte bütünsellik teması altında sık tekrar eden bir kod ise çığ olmuştur. Bu
metafora göre BEP öğrencilerin eksikleri tespitine ve bu tespitlerin çığ gibi
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büyümesine dayandırılmaktadır. Nitekim kar topu kodunda da programın oluşma
süreci bir başka metafor ile ifade edilmektedir. Kartopu örneğinde de görüldüğü gibi
bir kartopu birçok küçük kar tanesinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Bu bağlamda yine
bütünsel olma temasına göndermeler bulunmaktadır. Ayrıca BEP’lerde öğrenci
eksiklerinin tespitine dayanarak yavaş yavaş bir bütün olarak oluşmaktadır. Bununla
birlikte BEP’ler öğrencilerin hem zihinsel hem de bedensel anlamda bir bütün olarak
gelişmesine hizmet etmektedir. Devam eden bir diğer kod olan puzzlemetaforunda da
aynı durumlar söz konusudur. Öğrenci için tespit edilen her eksik ve programdaki her
detay programın bütünselliği tamamlayan bir noktadır.
Toplanan veriler ışığında tespit edilen bir başka tema ise zorluk olmuştur.
Özel gereksinimli öğrencilerle çalışmak birçok öğretmen için sıradan bir öğrenci ile
ilgilenmekten daha zordur. Bu durum ise öğretmenlerin algılarına yansımaktadır.
Zorluk teması altında sık tekrar eden kodlar yoğunluk sırasıyla Bulmaca
(4)Kaplumbağa (2)Sel (2)Yol (2)Çocuk büyütmek (2)Okyanus (2)Sürpriz (2)Dalga
(2) kodlarıdır. Bulmada kodu ile bir sorun çözülse dahi bir başa sorun sizi
beklemektedir, algısı öne çıkmaktadır. Nitekim BEP, hem hazırlanması hem de
uygulanması bakımından süreç gerektiren bir iştir. Bununla birlikte hem idari hem
ailevi hem de öğrenciden kaynaklanan sorunlar öğretmenleri zihinsel olarak
yorabilmektedir. Bu yorucu sürecinde öğretmenlerin salgısında yer aldığı
görülmektedir. Kaplumbağa kodunda da ifade edildiği üzere bu süreç yavaş yavaş
işleyen zor bir süreçtir. Ayrıca katılımcılar tarafından çocuk büyütmek ve yol
metaforik algılarıyla da BEP’in zorlukları ifade edilmektedir.
BEP’in zorlukları hem uygulama aşamasında hem de hazırlama ve geliştirme
aşamasında olmaktadır. Nitekim bir BEP’in geliştirilmesi adına okulun hem idari
hem de öğrenicinin diğer öğretmenleri ile görüşmeler yapılıp öğrencinin eksiklikleri
ve mevcut durumlarıyla ilgili raporlar toplanmaktadır. Bununla birlikte öğrencinin
ailesiyle de temas edilerek birçok veri toplanması gerekmektedir. Ancak zorluğu
oluşturan bir diğer durum ise uygulama esnasında çıkan sorunlardır. Nitekim bu
öğrenciler özel gereksinimli öğrenciler olduğundan birçok farklı öğretim yöntem ve
tekniği kullanılmaktadır.
Sonuç olarak katılımcı öğretmenlerin sadece 3’ünün BEP’e yönelik eğitim
almasında rağmen birçok soruda BEP’in temel özelliklerine göre zihinsel metaforlar
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üretmişlerdir. Bu konuda katılımcılardan bir kişinin hariç hepsinin de özel
gereksinimli öğrenciler çalışması etkili olmuştur. Özellikle her BEP’in öğrenci
özelinde geliştirilmesi gerekliğinin farkında olunması katılımcı öğretmenler
açısından değerli bir olgu olarak öne çıkmaktadır.
Bulgular kısmının bir diğer bölümünü ise öğretmen görüşleri oluşturmaktadır.
Öğretmen görüşleri dört soru üzerinden yine BEP algısına yönelik sorulmuştur.
Toplanan veriler aşağıda verilmektedir.

4.2. Katılımcıların BEP’e Yönelik Görüşleri
Toplam dört soru üzerinden toplana veriler BEP algısına yönelik pekiştirici
sorulardan oluşmaktadır.
Çalışmanın bu aşamasında toplanan veriler ile ilk bölümde toplanan
metaforik ve algısal verilerin daha da anlamlandırılması amaçlanmıştır. Bununla
birlikte katılımcıların görüşleri de alınarak araştırmanın geçerliği yükseltilmiştir.
Nitekim katılımcılara yöneltilen sorulara yanıtlar ele alındığında daha çok BEP’e
yönelik bireysellik, öğrenciye görelilik, değişkenlik ve süreç kavramları öne
çıkmıştır.
Katılımcılara

yöneltilen sorularda bireyselleştirilmiş eğitim programı

denilince, öğrenci merkezlilik ve öğrenci odaklılık gibi programın bireyselliğine dair
göndermeler bulunmaktadır. Nitekim bir bireyselleştirilmiş eğitim programın en
önemli özelliği özel gereksinimli bireyler için ayrı ayrı o öğrenci özelinde
geliştirilmesidir. Programın doğru geliştirilebilmesi ise öğrencinin program
geliştiricinin paydaşlarınca sağlıklı ve eksiksiz anlaşılmasına bağlıdır. Öğrenci
eksikleri ders ders belirlenerek öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsenir. Nitekim bu
konuya göndermeler katılımcıların birçoğunun cevaplarında görülmektedir. Örneğin
katılımcı 6, 20, 22 ve 23 gibi.
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1. Kişinin Metaforları
1) İlaç gibidir, çünkü çocuğa dozunda ve bilinçli bir şekilde verildiğinde gelişimine
katkı sağlar, eksiklerini giderir.
2) Bebeğe benzer, çünkü sabır gerektirir, titiz ve dikkatli olmak gerekir.
3) Kar tanesi gibidir, çünkü yavaş yavaş bir araya geldiklerinde kar kütleleri
oluştururlar.
4) Aileye benzer, çünkü aileden birinin eksikliği kapanmayacak yaralara sebep olur.
5) Çitle çevrilmiş tarla gibidir, çünkü çocuğa çok fazla müdahale edilmemeli
öğrenecekleri yapabilecekleri önceden belirlenip sınırları korunmalıdır.
6)Yürümeyi öğrenen bebeğe benzer çünkü bebek düştükçe onu yüreklendirmek,
yeniden yapabilmesi için motive etmek gerekir.
7) Çığ gibidir, çünkü küçük küçük birleşerek, daha sonra gösterir.
8) Sosyal yönden bütünleşmeye benzer, çünkü özel bireylerle eğitsel ve sosyal
yönden bütünleşmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
9) Ekmek ve su gibidir, çocuğun gelişiminde en zaruri ihtiyaçlar tespit edilmeli,
mutlaka karşılanmalıdır.

2. Kişinin Metaforları

2) Tatile benzer, çünkü neyle karşılaşacağını, nasıl sonlanacağını bildiğini
zannedersin, yanılırsın.
3) Tuz gibidir, çünkü azdır ama olmazsa olmaz. Hep bir eksiklik hissedersiniz.
4) Siyasi partiye benzer, aynı iddiaya farklı yaklaşımlar geliştiren grupların izlerini
taşır. İdeoloji bir süre sonra unutulmaya başlar, yüzeyselleşir, sığlaşır. Oysa
derinleşmeli.
5) Lastik gibidir, çünkü çektikçe uzar. Uzamayacaksa, olmasının bir anlamı kalmaz.
6) Yüzmeye benzer, çünkü bazen hiç ilerlemediğini düşünürüz. Bazen
varamayacağınız kadar uzak sanırsınız. Bazen hedefsiz gittikçe uzaklaşır gibidir.
7) Hayal gibidir, çünkü bazen hoşunuza gider, mutlu eder. Bazen ortadan yok olur,
izi
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kalmadı gibi gelir.
8) Küçük bir fincana benzer, çünkü hep daha fazla koymak isteyip, yeterli olmadığı
için düşündürür. Kendimi de yetersiz ve doymamış hissederim. Küçük olduğu için
kaybederim. Bulunca sevinir, yine kaybederim.
9) Proje çizmek gibidir, çünkü hem istekleriniz, hayalleriniz vardır, hem d sınırlar
koyulmuştur. İkisinin ideal birleşimi varolmalıdır.

3. Kişinin Metaforları

1) Merdiven gibidir, çünkü aşama aşama öğrenmeye bilgilileri vermek gerekir.
2) Işığa benzer, çünkü eğitimin farklı yönlerini açığa çıkarır.
4) Yola benzer, çünkü yavaş yavaş hedefe gitmen gerekir.
5) Bariyerler gibidir, çünkü durman gereken yeri bilmen gerekir.
6) Kayaya benzer, çünkü bir ker çarptığınızda müthiş dersler çıkarırsınız.
7) Kıvılcım gibidir, çünkü ateşi yaktığında bir hayat kurtarmış olursunuz.
8) Ayağa benzer, çünkü olmazsa düşersin.
9) Program gibidir, çünkü değişir.

4. Kişinin Metaforları

1) Tırtıl gibidir, çünkü eğitim zaman alan uzun bir süreçtir.
2) Meyve sepetine benzer, çünkü her çocuk için farklı BEP hazırlanır.
3) Nakış gibidir, çünkü yavaş yavaş tam öğrenme gerçekleşir.
4) Puzzlea benzer, çünkü kademe kademe ilerlenirse eğitimde bütüne ulaşılır.
5) Parmak izi gibidir, çünkü bir programı her çocuğa uygulayamazsınız.
6) Kartopuna benzer, çünkü başta ortaya çıkan sorunların önüne geçilmezse daha
fazla büyür.
7) Karınca gibidir, çünkü devamlı çalışıldığında ortaya güzel şeyler çıkar.
8) Kalbe benzer, çünkü kap baştan itibaren düzenli artmazsa düzen bozulur. Doğru
BEP ile verim daha güzel olur.
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9) Merdiven gibidir, çünkü eğitim programı basamak basamak ilerler.

5. Kişinin Metaforları

1) Kaplumbağa gibidir, çünkü yavaş ilerlersin.
2) Ağaç dalına benzer, çünkü doğru eğitim programıyla emeğinin karşılığını alırsın.
3) Ekmek gibidir, eğitime başlamada en temel yol eğitim programı yapmaktır.
Ekmek
yemekte akla gelen ilk nesneyse eğitimde de BEP’tir.
4) Kahvaltı masasına benzer, çünkü BEP de çeşitlilik öğrenciye yöneliktir.
5) Tüketim sırası gibidir, çünkü bir yemeği tatlıdan önce yemezsiniz.
6) Hamura benzer, çünkü hamuru nasıl yoğurursan o şekli alır.
7) Balık sürüsü gibidir, çünkü başta doğru program yapmak her şeyin doğru
gitmesini sağlar.
8) Elin parmaklarına benzer, çünkü BEP’te temel amaç her bireye ihtiyaca göre farklı
program hazırlamak gerekir.
9) Bulmaca gibidir, her zaman farklı durumlarla karşılaşırsın ama yeni bir yol
bulursun.

6. Kişinin Metaforları

1) Su gibidir, çünkü şeffaf ve programlıdır.
2) Yağmura benzer, çünkü yağdıkça birikir.
3) Sel gibidir, çünkü uzun süre yağan yağmur sel olur.
4) Okula benzer, çünkü farklı gruplardan oluşur.
5) Çit gibidir, çünkü belirli çerçeveler içinde yaşanır.
6) Derin suya benzer, çünkü yüzme bilmiyorsan boğulabilirsin.
7) Şimşek gibidir, çünkü sadece çarptığı yeri etkiler.
8) Başa benzeri, çünkü eğitim birinci sırada yer alır.
9) Çocuk büyütmek gibidir, çünkü zaman alır disiplin ve tutarlılık gerekir.
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7. Kişinin Metaforları

1) Anne gibidir, çünkü çocuğun daha iyi eğitim alması için çabalar.
4) Dünyaya benzer, çünkü BEP’te çeşitlilik vardır. Öğrencinin ihtiyacına göre
program yaparsın.
5) Sel gibidir, çünkü yanlış BEP olumsuz sonuçlar doğurur.
6) Sabır taşına benzer, çünkü çocuğun eğitim hayatı boyunca sabırlı olmak gerekir.
7) Dalga gibidir, çünkü doğru eğitimle başarı dalga etkisi gibi art arda gelir.
9) Koza gibidir, çünkü tırtılın kozadan çıkması süreç gerektirir.

8. Kişinin Metaforları

1) Çiçek gibidir, çünkü özen göstererek ilgilenirseniz verim alırsınız.
2) Çimene benzer, çünkü eksik bir şeyler yapıldığında tam verim alamazsınız.
3) İyilik gibidir, çünkü iyilik yaptığınızda iyilik getirir. Uygun program yapıldığında
zincirleme etki yapar.
4) Anahtara benzer, çünkü doğru anahtar doğru kapıları açar.
6) Kitaplara benzer, çünkü her kitap farklı kapı açar.
7) Koku gibidir, çünkü her koku herkeste aynı etkiye sebep olmaz.
9) Bulmaca gibidir, çünkü her bulmacada farklı şeyler öğreniriz.

9. Kişinin Metaforları

1) Çanta gibidir, çünkü içinde her şeyi bulabilirsiniz.
2) Dosyaya benzer, çünkü dosyalar çeşitlidir.
4) Halıya benzer, çünkü ilmek ilmek işlenir ortaya güzel şeyler çıkar.
5) Odalar gibidir, çünkü her oda farklı amaçlarla kullanılır.
6)Elektriğe benzer, çünkü yanlış bir şey yaparsın çarpılırsın.
7) Deniz suyu gibidir, çünkü içtikçe susarsın, başardıkça fazlasını istersin.
9) Örgü gibidir, örgüyü modellemek senin elindedir.
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10. Kişinin Metaforları

1) Dağcılık gibidir, çünkü zorlu bir yolculuktur.
2) Spirale benzer, çünkü tüm unsurları ilk spiralin odağındaki öğrenciye aşama
aşamanasıl ulaşılabilir planlamalı ve odaktaki öğrenciye ulaşılmalı.
3) Can suyu gibidir, çünkü özel, planlanmış bir program kaybolup gidebilecek
elmasın toprağa tutunmasındaki faydası yadsınamaz.
4) Papatyaya benzer, çünkü her bir yaprağı bütünün bir parçasıdır. Parçalar
tamamlanırsa papatya oluşur, hedefe ulaşılır.
5) Okyanus gibidir, çünkü bir ara deniz, bir körfez bitirilir, daha önümüzde
ulaşılacak nice denizler ve limanlar vardır.
6) Zirveye benzer, çünkü dağın zirvesine tırmanmak için iyi donanımlar gereklidir.
7) Hazine gibidir, çünkü hazineye ulaşmak, define bulmak zorludur. Zorlu yolu
böyle bir programla geçmek hazineyi buldurur.
8) Aynaya benzer, çünkü görmek istediğimiz güzlliği ayna olmadan kendimizde
göremeyiz.
9) Aşçılık gibidir, çünkü o kadar güzel bir yemeğe ulaşmak tecrübe, defalarca
deneme gerekir.

11. Kişinin Metaforları

1) Uzun yol gibidir, çünkü gerçekleşmesini beklerken zaman alabilir.
2) Gökkuşağına benzer, çünkü farklı renklerin birleşiminden oluşur.
4) Işığa benzer, çünkü sonunda bir aydınlık vardır.
6) Yolculuğa benzer, çünkü nerede neyle karşılaşacağınız belli olmaz.
7) Reklam gibidir, çünkü verim alındğında devamı gelir.
8) Suya benzer, çünkü temel ihtiyacımız sudur ve BEP eğitimin temelidir.
9) Resim yapmak gibidir, çünkü düşündüğümüzü uygulayabiliriz.
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12. Kişinin Metaforları

1) Akıllı telefon gibidir, çünkü içine girdikçe karmaşıklaşır.
2) Parmak izine benzer, çünkü her parmağın izi farklıdır.
3) Uzay gibidir, çünkü sonsuzdur.
4) Evren benzer, çünkü her şeyi kapsar.
5) Meyve sepeti gibidir, çünkü çeşitlilik vardır.
7) Çiçek gibidir, çünkü gerektiği gibi bakılırsa iyi sonuç verir.
8) Suya benzer, hayatımızın en önemli ihtiyacıdır.
9) Çocuk gibidir, çünkü çocuk büyürken bir çok olumlu ve olumsuz etkenle
karşılaşırız.

13. Kişinin Metaforları

1) Kahve gibidir, çünkü herkesin kahve içme şekli farklıdır kimi şekerli kimi şekersiz
içer.
2) Fincana benzer, istediğimiz kadar doldururuz, BEP’i çocuğa göre düzenleriz.
3) Mürekkep gibidir, çünkü dökülürse yayılır.
4) Kaleme benzer, çünkü kalemle istediğimiz şekli yaparız.
5) Kafes gibidir, çünkü kafesin anahtarı yoksa içine giremezsin, dışarı çıkamazsın.
6) Hastalığa benzer, iyileşmek için farklı yollar denersin.
7) Kelebek gibidir, çünkü kelebeğin kozasında çıkması belli bir süreç gerektirir.
8) Ağaca benzer çünkü ağacın her uzvu köklerine bağlıdır.
9) Yeniden doğmak gibidir çünkü tükendiği düşündüğünde bir sebeple yenilenirsin.

14. Kişinin Metaforları

1) Parmak izi gibidir, çünkü her bir çocuğun birbirinden farklı gereksinimleri vardır.
2) Merdivene benzer, çünkü her bir adım tek tek hedef yükselterek çıkılır. Tekrar
edilmesi gereken noktalarda geriye dönüş yapılır.
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4) Ağaca benzer, çünkü yapraklarına kadar birbirlerine bağlıdırlar.
5) Okyanus gibidir, çünkü sınırları geniş ve alabildiğince bilgi aktarımı yapılır.
6) Keşfe benzer, çünkü farklı zorluklar ve yeni eksiklikler bulursun.
7) Çiçek gibidir, çünkü büyüttüğünüz her çiçek açtığında etrafa güzel bir koku saçar.
Eğitimde her geçen gün geişen ve öğrendiklerini hayata geçirebilen çocuklar yetişir.
8) Bardağa benzer, çünkü her gün bardak dolar ve tükenir, yaptığımız her
değişiklikte
verdiğimiz her bilgide çocuğun değişmesini sağlar.
9) Yeni oluşum gibidir, çünkü gelişim özellikleri eksiklikleri ve yapabilecekleri her
bireyde farklılık gösterir, bu özelliklere göre kişilikleri oluşur.

15. Kişinin Metaforları

1) Eğlence gibidir, çünkü nerede nasıl mutlu olacağın belli olmaz.
2) Kar tanesine benzer, çünkü öğrenciler birbirlerine benzemezler.
3) Mürekkep gibidir, çünkü döküldüğünde yayılır.
4) Gökkuşağına benzer, çünkü farklı farklı renkler gökkuşağını, farklı metotlar BEP’i
oluşturur.
5) Zevkler gibidir, çünkü birisinin zevki başka birine uymayabilir.
6) Hastalığa benzer, çünkü ne zaman nasıl geleceği belli olmaz.
7) Medya gibidir, çünkü olumlu olumsuz haberler anında duyulur.
8) Suya benzer, çünkü temel ihtiyacımızdır.

16. Kişinin Metaforları

1) Çiçek gibidir, çünkü çeşitleri vardır.
2) Yoncaya benzer, doğru yerde ararsanız nadir çeşitlerini bulabilirsiniz.
3) Işık gibidir, çünkü yol bulursa giremeyeceği yer yoktur.
4) Kitaba benzer, çünkü her harf kelimeyi, her kelime cümleyi, her cümlede bir
kitabı oluşturur.
5) Çit gibidir, çünkü gerekli yerlerde sınırlar olmalıdır.
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6) Sürprize benzer, çünkü ne zaman geleceği belli olmaz.
9) Türlü yemeği gibidir, çünkü içerisine çeşitli malzemeler katılabilir.

17. Kişinin Metaforları

1) Sanat gibidir, çünkü her şeyi barındırır.
2) Televizyona benzer, çünkü herkese göre program vardır.
3) Zincir gibidir, çünkü birbirlerine bağlıdırlar.
4) Yemek tarifi gibidir, çünkü tarife bir malzeme eksik olunca sonuca ulaşamazsınız.
5) Resim gibidir, çünkü incelik ve emek ister.
6) Boyaya benzer, çünkü doğru rengi seçemezseniz doğru rengi bulamazsınız.
7) Kartopu gibidir, çünkü kar taneleri kartopunu oluşturur.
9) Bulmaca gibidir, çünkü her bulmacada yeni bir bilgi öğreniriz.

18. Kişinin Metaforları

1) Ayna gibidir, çünkü ne verirseniz onu alırsınız.
2) Gölgeye benzer, bizi yansıtır.
3) Çığ gibidir, çünkü ufak taşlar aynı anda yuvarlanarak çığ oluşturur.
4) Yankıya benzer, çünkü doğru kararlar, güzel davranışlarla yankılanır.
6) Hayata benzer, çünkü bazen neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz.
7) Dalga gibidir, çünkü küçük rüzgarlar dalgaları oluşturur.
9) Hayat gibidir, çünkü hayatta karşılaştığımız durumlara göre yeni planlar yaparız.

19. Kişinin Metaforları

1) Kimlik gibidir, çünkü sadece bireye özeldir.
3) Tuz gibidir, çünkü yemeğin tuzu olmazsa lezzeti de olmaz.
4) Salataya benzer, çünkü birçok karışımdan oluşur.
5) Ülkeler gibidir, çünkü büyüklüğü, etkisi ve gücü değişkendir.
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6) Tekneye benzer, çünkü BEP uygularken bazen rüzgara karşı kürek çektiğini
hissedersin.
7) Krema gibidir, çünkü pasta için krema neyse BEP’i de eğitim için öyle
düşünebiliriz.
9) Bir hikaye yazmak gibidir, çünkü hikaye yazarken kendimizden farklı şeylerde
katabiliriz.

20. Kişinin Metaforları

1) Ufuk çizgisi
gözlemlemeliyiz.

gibidir,

çünkü

çocukların

karakterlerindeki

ayrımları

3) Mevsimler gibidir, çünkü yaşamımıza farklı şekillerde etkileri olur.
4) Evrene benzer, çünkü evreni farklı nesneler oluşturur.
5) İlaç gibidir, çünkü etkileri kişiden kişiye göre değişir.
6) Kör olmaya benzer, çünkü bazen kişi içinde bulunduğu durumun farkına
varamayabilir.
7) Su gibidir, çünkü döküldüğünde dağılır.
8) Ekmek gibidir, bir öğünün temelini oluşturmada faydalıdır.
9) Puzzle gibidir, çünkü ilkinde yapamazsan sonraki denemelerde
gerçekleştirebilirsin.

21. Kişinin Metaforları

1) Zincirleme gibidir, çünkü program hazırladığında değişimler birbirini takip eder.
3) İlaç gibidir, çünkü öğrencinin sosyal, duygusal ve akademik olarak gelişmesine
katkı sağlar.
4) Gökkuşağına benzer, çünkü tek başına etkisi yoktur. Bütün şeyleri kendisinde
bulundurmasıyla sonuç elde edilir.
6) Çıkmaz yola benzer, çünkü bilgisi yeterli olmayan öğretmen veya bilinçsiz veli
olan noktada öğrenci ilerleyemeyebilir.
7) Renk gibidir, çünkü normalin arkasında farklı bir görüntü sergiler.
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8) Parçaya benzer, çünkü o parça olmadan tam bir eğitim sağlanamaz.

22. Kişinin Metaforları

3) Zincir gibidir, çünkü bir şeye belirli bir yerden başlayınca devamı gelir.
4) Kaptan gibidir, çünkü kaptan gemiyi nasıl yönetirse varacağı yere geç ya da
zamanında ulaşır.
6) Volkana benzer, çünkü nerede neyle karşılaşabileceğimizi bilemeyiz.
7) Lav gibidir, çünkü patlayan yanardağında lavları etrafa yayılır.
9) Hayal gibidir, çünkü hayatın gidişatına göre hayallerini gerçekleştirebilirsin.

Bununla birlikte altı çizilen bir diğer kavram ise öğretmenler tarafından bu
özel gereksinimli öğrencilere karşı gösterilmesi gereken anlayış, şefkat ve sevgi gibi
duygusal değerler oluşturmuştur. Bu değerlerin öne çıkası da BEP’in etkililiği olması
bakımından önem arz etmektedir. Nitekim bu öğrenciler özel gereksinimli
olduğundan öğretmenler tarafından gösterilecek ilginin tek sebebi derslere bağlı
olmamalıdır.
Duygusal ve sosyal olarak da öğrencinin gelişimine önem veren BEP için
öğretmenlerin öğrencilere olan yönelimlerinde bu olgusal kavramlara yer vermesi
BEP’i ve öğrencinin gereksinimlerini doğru ve

yerinde anlaşıldığını da

göstermektedir. Bununla birlikte vurgulanan bir diğer kavram ise süreç kavramı
olmuştur. Eğitim genel olarak hemen cevap alınabilen bir yatırım değildir. Bu bir
süreç ve zaman işidir. Nitekim özel gereksinimli öğrenciler için de süreç son derece
önemlidir. Öğretmenlerin sabır ve disiplin gibi kavramları da ön plana çıkarma
sebebi bu şekilde yorumlanabilir.
BEP uygulamalarında öğretmenin ve takip eden diğer paydaşların (diğer
öğretmenler, idareciler ve aile) sabırlı olması önem kazanmaktadır. Nitekim süreç
içerisinde programı yürüten öğretmen tarafından program öğrencinin eksiklikleri ya
da ilerleme hızı dikkate alınarak yeniden düzenlenebilmektedir. Bu bakımdan süreç
ve sabır ve disiplin gibi kavramların değeri daha da iyi anlaşılmaktadır.
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Katılımcılara yöneltilen ikinci soruda ise BEP’in anlamına yönelik görüşler
alınmıştır. Bu bağlamda katılımcı öğretmenlerin çok isabetli görüşler ifade ettiği
görülmektedir. Öncelikle BEP’e gereksinim duyan öğrencilerin bir şekilde hem sınıf
ortamına hem de daha büyük bir proje olarak topluma kazandırılması gerekliliğidir.
Nitekim bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulamaları sonucunda birçok yetenekli
öğrenci ortaya çıkabilmektedir. Bu bağlamda BEP uygulanan öğrencilerin resim,
müzik ya da beden eğitimi dersler üzerinden de yetenekleri geliştirilebilir. Sınıf
ortamına uyumu sağlanan öğrenciler bir başka şekilde de ele alınabilmektedir. Bu
durum ise kaynaştırma eğitimi olmaktadır. Kaynaştırma eğitimi içinde olan bir
öğrencinin sınıfı ortamına uyumu daha kolay olabilmektedir. Ancak böyle bir düzen
BEP eğitimini gereksiz bir ayrıntı haline de getirmez.
Nitekim katılımcılara yöneltilen diğer soruda birçok farklı kavram öne çıksa
da daha çok insan saygı şefkat ve program öğrenci odaklı olması gerekliliği
yinelenmektedir. Bu bağlamda çok iyi hazırlanan bir BEP ve öğrenci eksikliklerinin
doğru ve yerinde tespit bir ekip BEP’in doğru etki yapacağının garantisini
verememektedir. Bu durumda diğer öğretmenler için de söyleyebileceğimiz iyi bir
pedagog ve psikolog gibi sabırla süreci takip etmek özelliği BEP uygulayıcısı olan
öğretmenlerin için de son derece önemlidir. Katılımcıların sınıf öğretmenlerinden
oluşması ve BEP’e yönelik sadece fiziksel ve maddi unsurları değil duygusal
özellikleri ve belirleyicileri de öne çıkarmaları BEP’in etkili olması bakımından
önem kazanmaktadır. Nitekim 3. ve 12. Katılımcılarda bu duygusal ve duyuşsal
öğeler öne çıkmaktadır.
Katılımcılar elde edilen veriler üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan kod ve
kategorilerinde katılımcı görüşleri ile örtüştüğünü söyleyebiliriz. Nitekim görüşlerde
de BEP’in öğrenci ihtiyaçlarına göre öğrenci odaklı bir şekilde geliştirilmesi
gerekliliğinin altı çizilmektedir. Bununla birlikte hem öğrencinin bir bütün olarak
gelişmesi açısından hem de BEP’in bütünselliği açısından duyuşsal hedeflerin altı
çizilmektedir. Özellikle modern dönemde insan ilişkilerinin doğru kurulması sınıf
içinde de özel gereksinimli öğrencilerde de son derece önemli bir nokta olarak öne
çıkmaktadır. Bununla birlikte bu ilişkiler bütünün mevcut yapılandırmacı
yaklaşımlarla da desteklendiği ifade edilebilir.Nitekim öğretim teknik ve
materyallerinin de yeniden yapılanması BEP uygulamalarının zemini için önem
kazanmaktadır.
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Sonuç olarak BEP’e yönelik yapılan çalışma neticesinde katılımcı sınıf
öğretmenlerin BEP’e yönelik olumlu bir algı bütünü geliştirdiği görülmektedir. bu
durumda BEP’in öğrenci gelişimi bir tür gereklilik olduğuna dair bilinç ve algının da
geliştiğini söyleyebiliriz. Katılımcıların sınıf öğretmenlerinden oluşması bu durumun
önemini bir kar daha artırmaktadır. Nitekim bir öğrencinin temel eğitim aldığı bu
dönem, sonraki eğitimi ve öğretim hayatını doğrudan bir şekilde etkilemektedir.
Bu bağlamda özel gereksinimli öğrencilerin sınıf öğretmenleri tarafından
erken tespit edilerek bireyselleştirilmiş bir eğitim programıyla öğrenim görmeleri
sonraki yıllarda ve eğitim aşamalarında olabilecek kısıtların da önüne geçilmesini
sağlamaktadır. Araştırmadaki katılımcıların BEP’e yönelik genel olarak olumlu bir
yargı beslemesi bu anlamda önem kazanmaktadır. Her ne kadar katılımcılar
tarafından ortaya çıkan bir diğer algıyı da BEP’in hazırlanma, geliştirme ve
uygulama aşamasında zorluklar oluştursa da bu algısal durum BEP’in önemini
düşürmemiş, pekiştirmiştir. Nitekim katılımcıların BEP’in uygulamalarının sabır,
süreç ve disiplin gerektirdiğinin altı çizdiği görülmektedir.

BÖLÜM IV
TARTIŞMA
Araştırmanın bu bölümünde sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim
programına yönelik metaforik algıları ve bu programların hazırlanmasına ilişkin
görüşleri bulguları alan yazın ışığında tartışılmıştır.
Her

ülke

kendi

toplumunun

geneline

uygun

bir

eğitim

sistemi

uygulamaktadır. Ancak bunun yanında bazı bireyler özel gereksinimlerinden ötürü
daha yoğun eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden gelişim seyri normal olan
bireylere yönelik eğitim programları hazırlandığı gibi özel eğitim ihtiyacı olan
bireylere de bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanmaktadır (Söğüt ve Deniz,
2018). Bu planlar anne-babalar, sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri ve ilgili diğer
uzmanlar tarafından oluşturulan bir ekibin denetiminde uygulanmaktadır (Özyürek,
2006). Bu çalışmada da sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programına
yönelik metaforik algıları ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasını
yönelik

görüşleri

incelenmiştir.Araştırma

sonucunda

elde

edilen

bulgular

incelendiğinde konuya ilişkin benzer analizlerin uygulandığı araştırmalarda
araştırmamız sonuçları ile benzeşen bulguların olduğu görülmektedir.
Araştırmamız bulgularında genel olarak katılımcıların bireyselleştirilmiş
eğitim programını dönük olumlu algılar geliştirdikleri görülmektedir. Katılımcılar
bireyselleştirilmiş

eğitim

programlarının

öğrencilerin

yeteneklerinin

ortaya

çıkartılmasında ve eğitimlerinde önemli bir belirleyici olduğunu ifade etmektedir.
Benzer şekilde Öztürk (2009), eğitim uygulama okuluna devam eden zihinsel engelli
öğrencilerin

öğretmenlerinin

bireyselleştirmiş

eğitim

programlarına

yönelik

görüşlerini incelediği araştırma sonucunda bireyselleştirmiş eğitim programlarının
zihinsel engelli bireylerin eğitiminde gerekli olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Benzer şekilde Sucuoğlu (2004) öğretmenlerin bireyselleştirmiş eğitim
programına yönelik görüşlerini incelediği araştırma sonucunda öğretmenlerin
kaynaştırma uygulamaları ve bireyselleştirmiş eğitim programlarını faydalı ve
gerekli gördükleri bunun yanında bazı öğretmenlerin de bu eğitimlerin tam gün
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şeklinde uygulanması düşündüğünü belirmektedir. Bu görüşleri destekler nitelikte bir
çok araştırma bulunmaktadır Batu (1998); Diken (1998); Kayaoğlu’nun (1999);
Akcamete vd., (2004); Uysal (2003).
Bunun yanında araştırmamız sonucunda öğretmenlerin bireyselleştirmiş
eğitim programları hazırlanırken öğrenci ihtiyaçlarının göz önünde bulundurlması
gerektiğini gerekliliğinin altını çizdiği görülmektedir. bu sonuçlarla Çuhadar’ın
(2006)

İlköğretimsınıflarında

uygulanan

karşılaştırma

eğitimine

tabi

olan

öğrencilerin bireyselleştirmiş eğitim programları hazırlanması, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesine

yönelik olarak sınıf öğretmenlerinin

ve

yöneticilerin görüşlerini belirlemeyi amaçladığı çalışma sonuçlarının örtüştüğü
görülmektedir. Çuhadar (2006), araştırma sonucunda bireyselleştirilmiş eğitim
programlarının gerekli Olduğu programlar hazırlanırken öğrencilerin bireysel
farklılıklarının dikkate alınması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.
Ayrıca Ruppay ve Gaffney (2011) de araştırmalarında bireyselleştirmiş
eğitim programlarının Özel eğitimin kalbi olduğu ve engelli öğrencilere hizmetin
merkezi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Bu sonuçların aksine Orey ve arkadaşları (2004) tarafından sınıf öğretmeni
adaylarının kaynaştırma eğitimine dönük tutumlarının incelendiği araştırma sonuçları
ile araştırmamız sonuçlarının benzerlik göstermediği görülmektedir. Araştırmacılar
sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine yönelik tutumlarının olumsuz olduğu
sonucuna ulaşmışlardır.
Katılımcılar bireyselleştirilmiş eğitim programına yönelik toplam 51 metafor
geliştirmiştir. Bu metaforlar bireysellik, bütünsellik ve zorluk şeklinde üç temaya
ayrılmıştır. Uçuş (2016) tarafından sınıf öğretmeni adaylarının ve okul öncesi
öğretmeni adaylarının özel eğitime yönelik metaforik algılarının incelediği araştırma
sonucunda katılımcılar toplam 77 metafor geliştirmiş ve bu metaforlar da altı
kategoriye ayrılmıştır. Özdemir (2012) tarafından yapılan başka bir araştırmada da
katılımcıların toplam sekiz farklı kategoride 148 metafor geliştirdiği görülmektedir.
Benzer şekilde Altıntaş ve arkadaşları (2015) tarafından öğretmen adaylarının
kaynaştırma eğitimi ve kaynaştırma öğretmeni ile kaynaştırma öğrencilerine ilişkin
metaforik algılarının incelendiği araştırma sonucunda öğretmen adaylarının
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kaynaştırma eğitimine yönelik 45 farklı metafor geliştirdiği Altıntaş ve arkadaşları
(2015) tarafından yapılan bir başka araştırmada da katılımcıların 51 farklı metafor
geliştirdiği görülmektedir.
Şeklinde tanımladıkları görülmektedir. Bunun yanında güçlendirici ve onarıcı
olarak özel eğitim kategorisinde katılımcıların özel eğitimi dokuz metaforda ifade
etmektedir bunlardan bazıları su, ilaç, tamirci, yardımcı teknoloji, vücut, destekleyici
nefes, onarım şeklindedir.
Aynı şekilde Altıntaş ve arkadaşları (2015) yaptıkları araştırmada sınıf
öğretmeni adaylarının kaynaştırma eğitimi için en çok çiçek temasında metafor
oluşturdukları görülmektedir.Altıntaş ve arkadaşları (2015) tarafından yapılan bir
diğer araştırma sonucunda da katılımcıların 116 defa çiçek temasında metafor
oluşturmuşlardır.
Bu sonuçlardan hareketle öğretmenlerin genel olarak bireyselleştirmiş eğitim
programını yerinde ve faydalı gördükleri kavramlara ilişkin de benzer farkındalıklar
sergiledikleri söylenebilir. Ancak araştırma sonuçlarının nedenlerini detaylı şekilde
açıklayabilmek için farklı veri toplama araçları ve yöntemleri kullanılarak farklı
araştırmalar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında araştırmamız sonuçları
sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirmiş eğitim programlarına yönelik algılarını
belirleyen faktörleri açıklamada önemli bir araştırma değişkeni olabilir.

BÖLÜM V
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin BEP’e yönelik algı ve
görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışma bu amaç bağlamında geliştirilen veri
toplama aracıyla toplanan verilerin analizini içermektedir. Araştırma bulguları genel
olarak incelendiğinde katılımcıların BEP’e karşı olumlu algılar geliştirdiği
görülmektedir.
Bu araştırmanın örneklemini sınıf öğretmenleri üzerinden belirlenmiştir.
Öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim programına yönelik her seviyede öğretmenin ve
öğretmen adayının görüşü ve algısı önemlidir. Ancak öğrenci gelişimi açısından
kritik bir dönemi içeren sınıf öğretmenlerinin ilgilendiği ilköğretim ise öğrenci
gelişiminin sonraki aşamalarını doğrudan etkilendiğinden araştırma sorusunun önemi
örneklem bağlamında da artmaktadır. Nitekim bu araştırmanın örneklemini sınıf
öğretmenlerinden oluşan 23 kişi oluşturmuştur.
Toplanan veriler daha sonra analiz aşamasına getirilmiştir. Toplanan veriler
sonucunda öncelikle kodlar tespit edilmiş ve frekansları belirlenmiştir. Daha sonra
tespit edilen konular ve içerikleri bakımından ortak oluşturulan temalar altına
yerleştirilmiştir. Bireysellik, bütünsellik ve zorluk olarak toplam üç tema tespit
edilmiştir.

Metaforlar

neticesinde

ulaşılan

bu

temalar

aynı

zamanda

bireyselleştirilmiş eğitim programının temel özelliklerindendir.
Bireysellik teması altında birçok kod ön plan çıkmıştır. Bireysellik teması
altında yoğunlaşan kodlar sırasıyla Gökkuşağı (6) Kar tanesi (5) Çiçek (4) Işık (3)
Parmak izi (3) İlaç (3) Bebek (2) Fincan (2) Meyve sepeti (2) Hastalık (2) Yeniden
doğmak (2) Ayna (2) kodları olmuştur. Gökkuşağının farklı renklerden oluşması hem
bireyleştirilmiş eğitim programının öğrenciye göre farklılaşması yönüyle hem de
programın kendi içinde özel olmasıyla BEP için bir tür metafor olarak sıklıkla ifade
edilmiştir. Nitekim her kar tanesinin farklı farklı olması benzerliği üzerinden BEP’e
yönelik bir başka metafor ifade edilmektedir. Diğer kodlarla ilgili teme altında
birleşerek BEP’in bireysel olma özelliği vurgulanmıştır.
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Veri analizleri neticesinde ulaşılan bir diğer teme ise bütünsellik olmuştur.
Bütünsellik teması altında yoğunlaşan temalar ise sırasıyla Su (12) Çit (6) Çığ (4)
Kartopu (4) Puzzle (3) Ağaç (3) Ekmek (3) Zincir (3) Merdiven (3) Kitap (2) Tuz (2)
Resim (2) Evren (2) Mürekkep (2) kodlarıdır. Su kodu birçok katılımcının görüşme
formunda yer almıştır. Suyun insan vücudunun bütünü için önemli bir gereklilik
olması katılımcıların su kavramını BEP için kullanmalarını sağlamıştır. Ayrıca çit
koduyla öğrenci eksikleri üzerinden planlanan BEP’in sınırları ve bütünlüğü ifade
edilmiştir.
Araştırmada öne çıkan bir diğer tema ise zorluk olarak belirlenmiştir. Zorluk
teması altında sık tekrar eden kodlar yoğunluk sırasıyla Bulmaca (4) Kaplumbağa (2)
Sel (2) Yol (2) Çocuk büyütmek (2) Okyanus (2) Sürpriz (2) Dalga (2) kodlarıdır.
Bulmacada sıklıkla biten bir sorunun ardından diğerinin gelmesi metaforu üzerinden
BEP uygulamalarının benzer zorlukların olduğu vurgulanmaktadır. Nitekim BEP,
geliştirme süreçleri bakımından da uygulama basamakları bakımından da birçok
zorluk barındırmaktadır. Ancak katılımcıların bu zorluklarla birlikte görüşlerinin
alındığı diğer sorularda, duygusal kavramları öne çıkardığı görülmektedir. Yaşanan
zorluğun ve BEP’in daha etkili olması açısından da uygulayıcı olan öğretmenin
duygusal değerleri de ön plan çıkarması önem kazanmaktadır. Nitekim bir diğer kod
olan kaplumbağada da ilgili duruk pekiştirilmektedir. Kaplumbağa metaforu ile
BEP;’in süreç gerektiren ve yavaş yavaş ilerleyen bir eğitim tekniği olduğu ifade
edilmektedir.
Ayrıca katılımcıların görüşlerinin de irdelendiği sorularda öğrenciye görelilik
ve öğrenci odaklılık kavramlarıyla birlikte, sevgi, şefkat, sabır ve disiplin gibi
kavramların da ortaya çıkrığı görülmüştür. Bu görüşlerin ise daha önce oluşturulan
temalarla uyum gösterdiği görülmektedir. Ancak hem temalardan birini oluşturan
hem görüşler çerçevesinde öne çıkan zorluk katılımcıların BEP üzerine eğitim
almamasından dolayı kaynaklanmaktadır, şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte
BEP’in genel olarak hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulanması tecrübeli
öğretmenler içinde stresli ve sabır gerektiren bir olgu olarak değerlendirilebilir.
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5. ÖNERİLER
5.1. Araştırmaya yönelik öneriler


BEP’i uygulayan öğretmenler idareciler, diğer öğretmenlerin ihtiyaçlarına
yönelik araştırmalar yapılabilir.



eğitim

Bireyselleştirilmiş

programları

bağlamında

öğretmenlerin

uygulamasına yönelik araştırmalar yapılabilir.


BEP’ lere yönelik hizmetiçi eğitimlerin etkililiğine yönelik araştırmalar
yapılabilir.

5.2. Uygulamaya yönelik öneriler


Konuyla ilgili kongreler ve çalıştaylar organize edilerek öğretmenlerin
katılımına sunulabilir.



Üniversitelerin

eğitim

fakültelerinde

BEP’in

geliştirilmesine

ve

uygulanmasına yönelik derslere ağırlık verilebilir.


Öncelikle Milli eğitim bakanlığında yapılan hizmet içi eğitimlerde BEP’e
yönelik eğitimlere ağırlık verilebilir.
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EKLER
Ek-1. Sınıf Öğretmenlerinin “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (Bep)’Na
Yönelik Algılarının Değerlendirilmesi Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

1. Cinsiyet: Kadın ( ) Erkek ( )
2. Yaş :
3. Mesleki Kıdem: 0-3 yıl ( )

3-6 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 10+ yıl ( )

4. Eğitim Durumu: Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )
5. Branş: Okul Öncesi Öğretmenliği ( ) Çocuk Gelişimi ( )
Sınıf Öğretmenliği ( )
6. Daha önce BEP’e yönelik herhangi bir hizmet içi eğitime katıldınız mı?
Katıldıysanız kaç saat?
7. Özel gereksinimli bir öğrenciyle bu güne kadar çalıştınız mı?

8. Bireyselleştirilmiş eğitim programı…………………………………..gibidir.
Çünkü…………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………
……..…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………

9. Bireyselleştirilmiş eğitim programı……………………………benzer.
Çünkü,………………..………………………………………………………
……………………..………………………………………………..…………
………..………………………………..………………………………………
……..…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..…
……………………………………………………..

10. Bireyselleştirilmiş eğitim programı eğitime katkısı ………………….gibidir.
Çünkü,…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………..………………
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…………………………………………………………..……………………
………………………………………………………..

11. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programı”

kavram

bütünü……………………………benzer.Çünkü,……………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………..……………………………
………………………………………………..………………………………
…………………………

12. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programının

sınırları……………………………………………………………….……..gib
idir.
Çünkü,…………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………….……………
…..……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………

13. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

uygulanırken

yaşanan

zorluklar……………………………benzer.
Çünkü,…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………

14. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

eğitime

olan

etkileri

……………………..gibidir.
Çünkü,…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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……..…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………..……
………………………………………………

15. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

eğitimin

temel

amaçları

yönünden…………………………..benzer.
Çünkü,…………………………………………………………………………
…….………………..…………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………..

16. Bireyselleştirilmiş

eğitim

programı

geliştirmek

………………………………..gibidir.
çünkü…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………..

Bireyselleştirilmiş eğitim programı denilince aklınıza hangi kavramlar
gelmektedir?

Bireyselleştirilmiş eğitim programları sizin için hangi anlamları ifade
etmektedir?
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Bireyselleştirilmiş eğitim programı sizde hangi kelime ya da kavramları
çağrıştırmaktadır?

Bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirirken hangi kavramları merkeze
almaktasınız?
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Ek-2. Sınıf Öğretmenlerinin “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı” (Bep)’Na
Yönelik Görüşlerin Değerlendirilmesi Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu

Cinsiyet: Kadın ( ) Erkek ( )
Yaş :
Mesleki Kıdem: 0-3 yıl ( )

3-6 yıl ( ) 6-10 yıl ( ) 10+ yıl ( )

Eğitim Durumu: Lisans ( ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )
Branş: Okul Öncesi Öğretmenliği ( ) Çocuk Gelişimi ( )

1. Daha önce özel gereksinimi olan bir öğrenciniz olmuş muydu? -Olduysa
kaynaştırma programına dahil edilmiş miydi?

2. BEP’in niçin hazırlanması gerektiğini düşünüyorsunuz?

3. BEP’in ne gibi yararları olduğunu düşünüyorsunuz?

4. BEP’in sınıf içi uygulamalarda ne gibi katkılar sağladığını
düşünüyorsunuz?

5. BEP uygulamasında ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz?

6. BEP hazırlama süreçleri ile ilgili bilgi verir misiniz?
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- BEP ekibini nasıl oluşturuyorsunuz?

-Toplantıları nasıl yapıyorsunuz?

-Dosyaları nasıl hazırlıyorsunuz? Hangi belgeler, hangi sıklıkla yapılıyor,
iş bölümünü nasıl?

7. Kaynaştırma programına dahil öğrencilerimizin aileleri kaynaştırma
yönlendirme, programın hazırlanması, evde programın desteklenmesi gibi
süreçlere dahil oluyorlar mı?

8. BEP hazırlama ve uygulama süreçleri konusunda ne tür desteklere ihtiyaç
duyuyorsunuz?

- çeşitli kaynaklara ihtiyaç duyuyor musunuz?

- bir uzmana danışmaya ihtiyaç duyuyor musunuz?

84

Ek-3 Görüşme Soruları

1.Yaşınız?
2.Mezun olduğunuz program?
( ) Okul öncesi öğretmenliği
( ) Çocuk gelişimi
( ) Diğer
3.Mesleki kıdeminiz nedir?
4.Özel eğitim ile ilgili her hangi bir eğitime katıldınız mı?
5.Daha önce özel gereksinimi olan bir öğrenciniz olmuş muydu?
Olduysa kaynaştırma programına dahil edilmiş miydi?
6.BEP 'in niçin hazırlanması gerektiğini düşünüyorsunuz?
7. BEP'in ne gibi yararları olduğunu düşünüyorsunuz?
8. BEP'in sınıf içi uygulamalarda ne gibi katkılar sağladığını
düşünüyorsunuz?
9. BEP uygulanmasında ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz?
10.Bep hazırlanma süreçleri ile ilgili biraz bilgi verir misiniz?
10. BEP ekibini nasıl oluşturuyorsunuz?
Toplantıları nasıl yapıyorsunuz?, kimler katılıyor?, hangi
sıklıkla yapılıyor?
Dosyaları nasıl hazırlıyorsunuz?, hangi belgeler, hangi sıklıkla
yapılıyor, iş bölümü nasıl?
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11. Kaynaştırma programına dahil öğrencilerinizin aileleri
kaynaştırmaya yönlendirme, programın hazırlanması, evde
programın desteklenmesi gibi süreçlere dahil oluyorlar mı?
12. BEP hazırlama ve uygulama süreçleri konusunda ne tür
desteklere ihtiyaç
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Ek-4 Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU

19.12.2018

Sayın Nurcan Uysal
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na yapmış olduğunuz YDÜ/EB/2018/168
proje numaralı ve “Sınıf Öğretmenlerinin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programına
Yönelik

Metaforik

Algıları

ve

Bireyselleştirilmiş

Eğitim

Programın

Hazırlanmasına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi” başlıklı proje önerisi
kurulumuzca değerlendirilmiş olup, etik olarak uygun bulunmuştur. Bu yazı ile
birlikte, başvuru formunuzda belirttiğiniz bilgilerin dışına çıkmamak suretiyle
araştırmaya başlayabilirsiniz.

Doçent Doktor Direnç Kanol
Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu Raportörü

Not: Eğer bir kuruma resmi bir kabul yazısı sunmak istiyorsanız, Yakın Doğu
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu’na bu yazı ile başvurup, kurulun
başkanının imzasını taşıyan resmi bir yazı temin edebilirsiniz.
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