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AÇIKLAMALAR 

ALAN Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 

DAL Erken Çocukluk Eğitimi 

MODÜLÜN ADI Görme Yetersizliği ve Kaynaştırma 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/32 ders saati 

MODÜLÜN AMACI 

Öğrenciye/bireye görme yetersizliği olan çocukların 

özellikleri ve kaynaştırma eğitimine katılımlarını 

sağlamak ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Görme yetersizliği olan çocukların özelliklerini 

açıklayabileceksiniz. 

2. Görme yetersizliği olan 0-72 ayda bulunan çocuklar 

için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve 

bu eğitime uygun araç gereci seçebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, 

atölye, özel eğitim kurumları… 

Donanım: Akıllı tahta, internet, fotoğraf, afiş, 

dergiler, projeksiyon… 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden 

sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi 

değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrencimiz, 

 

Dış dünyayı, duyularımız aracılığı ile algılar ve tanırız. Bilindiği gibi göz en önemli 

duyu organlarından birisidir.  Gözümüzü insanın dışarıya açılan penceresi olarak 

düşünebiliriz. Görme duyusunun yetersizliği insan yaşamını oldukça olumsuz etkiler. Çünkü 

yaşamı normal olarak sürdürebilmek ve pek çok görevi yerine getirebilmek için görmeye 

ihtiyaç vardır.  

 

Gören çocuklar gündelik yaşam için gerekli olan birçok kavram ve beceriyi neredeyse 

hiç çaba harcamadan yetişkinleri gözleyip taklit ederek öğrenmektedirler. Oysa görme 

yetersizliği olan çocuklara öğrenme yaşantıları sağlanamazsa birçok kavram ve beceriye 

kolay sahip olamazlar.  

 

Her insan gibi yetersizliği olan bireylerin de hayatlarını, her alanda kimseye muhtaç 

olmadan devam ettirebilmeleri en doğal haklarıdır. Günümüzde engeli olan çocukların 

eğitimine verilen önem giderek artmaktadır. Görme engelli olan çocukların da eğitimleri ve 

topluma kazandırılmaları için bu alanda yetişmiş elemana ihtiyaç vardır.  

 

Bu modülde görme yetersizliği olan bireyleri tanıyarak, görme yetersizliğinin 

nedenlerini, sınıflandırmasını ve gelişimsel özelliklerini öğreneceksiniz. Görme yetersizliği 

olan çocukların kaynaştırma eğitiminde etkinlik ve araç gereç hazırlayabilmek için yeni bilgi 

ve becerilere sahip olacaksınız. 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Görme yetersizliği olan çocukların özelliklerini açıklayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Görme yetersizliğinin nedenlerini araştırınız. 

 Görme yetersizliği olan bireylerin özelliklerini araştırınız. 

 Görme yetersizliği olan bireylerin gelişimsel özelliklerini araştırınız. 

 Araştırma sonuçlarınızı sunum haline getiriniz. 

 

1. GÖRME YETERSİZLİĞİ 
 

1.1. Tanımı 
 

Görme yetersizliği veya görme engeli, yasal tanım ve eğitsel tanım olmak üzere iki 

şekilde tanımlanmaktadır. 

 

1.1.1. Yasal Tanım 
 

Yapılması gereken bütün düzeltmeler yapıldıktan sonra, iyi gören gözün onda birine 

yani 20/200’lük görme keskinliğine ya da daha azına sahip olan ve görme alanı 20 dereceden 

az olan kişilere kör denilmektedir. 20/200, normal görme gücüne sahip olan bireyin 200 feet 

(ayak) mesafeden görebildiğini, görme yetersizliğinden etkilenen bireyin 20 feet (ayak) 

mesafeden görebilmesidir.  

 
Görme alanı: Başı çevirmeden ve gözleri oynatmadan görülebilen alanı 

kapsamaktadır. Yaklaşık olarak 180 derecelik alanı ifade eder.    

 
Görme keskinliği: Gözün özel bir mesafeden görebilme ve ayrıntıları ayırt edebilme 

yeteneğini ifade etmektedir. (20/200 görme keskinliği gibi.)  Yapılması gereken bütün 

düzeltmeler yapıldıktan sonra, görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan bireylere de 

az gören denilmektedir. 

 
Normal görme gücüne sahip olan bireylerin 200 feet (ayak) mesafeden görebildiğini, 

az gören bireyin 20 ile 60 feet (ayak) arasındaki mesafelerden görebilmesidir. 

 

Yasal tanıma göre, görme yetersizliği olan bireylerin yasal olanaklardan yararlanıp 

yararlanamayacağına ilişkin çeşitli kararlar verilmektedir. (Örneğin körler okuluna 

yerleştirilip yerleştirilmeyeceği gibi.)   

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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1.1.2. Eğitsel Tanım 
 

İleri derecede görme keskinliği kaybı olan, görme yetersizliğinden ağır derecede 

etkilenen ve eğitiminde mutlaka kabartma-dokunsal alfabeye (Braille alfabesi) ya da işitsel 

materyallerin (sesli kitap gibi) kullanımına ihtiyaç duyan bireylere eğitsel açıdan kör 

denilmektedir. Eğitsel açıdan kör olarak kabul edilen bireyler, görme duyularını, görme 

kalıntılarını öğrenme amacıyla kullanamazlar. Görme duyusunu öğrenme amacıyla 

kullanabilen bireylere de eğitsel açıdan az gören denilmektedir. Eğitsel açıdan az gören 

olarak kabul edilen bireyler, mevcut potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için değişik 

araç gereçlere ve çevre düzenlemelerine ihtiyaç duyarlar. (gözlük, büyüteç, büyük puntolu 

yazı, aydınlatma gibi.) 

 

ÖRNEK: 

 

 Eğitsel tanım benimsendiğinde, görme yetersizliği olan bireylerin birbirinden 

farklı eğitsel ihtiyaçlarının olabileceği öne çıkmaktadır.  

 Bireylerin gereksinimine yönelik eğitsel düzenlemeleri yapmak, bireyin görme 

kalıntılarını etkili bir şekilde kullanabileceği ortam ve materyal 

düzenlemelerinin yapılmasına hizmet eder. 

 

1.2. Sınıflandırma 
 

Sınıflandırma 

Düzeyi 

Görme Düzeyi Yetersizlikten Etkilenme Derecesi 

Normal 

 

 

Az görme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kör 

Normal görme 

Normale yakın görme 

 

Orta 

 

 

Düşük 

 

 

 

Çok düşük 

 

 

 

 

 

Köre yakın 

 

 

Kör 

Özel araçlar olmadan görevleri yerine 

getirebilir. 

 

Özel araçlarla görevleri normale yakın 

düzeyde yerine getirebilir. 

 

Görmeyle ilgili görevleri özel araçlar 

yardımıyla bile yavaş ve aralıklı 

olarak yapabilir. 

 

Ayrıntılı görme gerektiren işlerde 

güçlük yaşar, ayrıntılı görme 

gerektiren işlerin çoğunu yerine 

getiremez. 

 

Çevreden bilgi almak için diğer 

duyulara daha çok güvenir. 

 

Hiç görme yoktur. Tamamıyla diğer 

duyulara bağımlıdır. 

Tablo 1.1:Görme Yetersizliğinin Sınıflandırılması 
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TARTIŞMA:  

 

Yasal ve eğitsel tanımların, hangi durumlarda tercih edilebileceklerini ve bu iki 

tanımın sınırlılıklarını tartışınız. 

 

1.3. Görme Yetersizliği Olan Bireylerin Fark Edilmesi 
 

 Doğuştan görme yetersizliğine sahip olan bireyler, amaçsız bir şekilde sallanma, 

yüzünün önünde ellerini sallama, gözlerini ovuşturma gibi hareketlerde 

bulunabilirler.  

 Görme yetersizliğine sahip olan bireyler, iletişime geçtiklerinde pasif ve 

anlamsız bir yüz ifadesine sahip olabilirler.  

 Yüz ifadelerini değiştirmede güçlük yaşayabilirler. 

 Görme yetersizliğine sahip olan bireylerin yer değiştirmelerini sağlayan 

yuvarlanma, yürüme, emekleme gibi hareket becerilerini kazanması akranlarına 

göre daha geç olabilir. 

 Tamamen görmeyen (total kör ) bireylerin yürüyüşü daha kısa adım şeklinde, 

ayak sürüme davranışı, yavaş ve eğik yürüme gibi şekilsel davranışlar 

gösterebilirler. 

 Görme yetersizliği olan bireylerin kavram gelişiminde, bilişsel yeteneklerinde, 

algısal motor gelişiminde, akranlarına göre gecikme görülebilir. 

 Soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde daha başarısız olabilmektedirler.  

 Görme yetersizliğinden kaynaklanabilecek eksikliklerini, diğer duyu organlarını 

(dokunma, işitme, koklama) kullanarak telafi etmeye çalışırlar. 

 Bedensel ve zihinsel gelişimlerinde farklılık vardır. Bağımsız hareket edebilme 

becerileri sınırlıdır. Görme yetersizliğine sahip olan bireyler, en çok bağımsız 

hareket becerilerinde etkilenmektedirler. 

 Gözlerinin önünde bulunan ilgi çekici eşyaları takip edemeyebilirler ya da 

farkına varamayabilirler. 

 Uzun süre aynı yere bakarlar. 

 Farklı bir şekilde gözlerini döndürebilirler. 

 Sık sık gözlerini ovma ve kaşıma durumundadırlar. 

 Gözlerini ışıktan kaçırabilir ve gözlerinde titreme oluşabilir. 

 Sağa sola amaçsız uzanma ve sık sık düşme olayı yaşayabilirler. 

 Renkli bir resmin renklerini ayıramayabilirler. 

 Gözlerde kızarma ve yaşarma oluşabilir. 

 Gözlerinin ortasında bulanıklık meydana gelebilir ve ışık geldiğinde parlama 

olabilir. 

 

1.4. Görme Yetersizliğine Neden Olan Etmenler 
 

Görme yetersizliğinin nedenlerini doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olmak 

üzere üç ana başlık altında toplayabiliriz. 
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 Doğum Öncesi Sebepler 

 Annenin hamilelik döneminde geçirdiği çeşitli hastalıklar 

 İrsiyetle intikal eden hastalıklar ve kazalar 

 Göz küresinin küçük olması 

 Göz küresinin yokluğu 

 Glokom, korneaya, retinaya, optik sinire ait sebepler  

 Metabolik bozukluklar  

 Kalıtımsal özellikler yoluyla geçen hastalıklar 

 Hamilelik döneminde annenin geçirdiği kızamıkçık, ateşli ve bulaşıcı 

virüslü hastalıklar 

 Beslenme bozuklukları  

 Annenin hamilelik döneminde geçirdiği düşme, çarpma vb. ev kazaları, 

trafik ve iş kazaları gibi kazalar da çocuğun görme sinirlerini veya görme 

duyusunu etkilemesi nedeniyle körlüğe sebep olabilmektedir. 

 Anne veya babadan birinin veya her ikisinin gebelikten önce frengi 

mikrobu taşımaları veya anneni gebelik sırasında frengi hastalığına 

yakalanması ve mikrobun bebeğe geçmesi ile körlük görülebilir. 

 Annenin kan grubu Rh (-) negatif, gebe kaldığı çocuğun kan gurubu Rh 

(+) pozitif olması, anne karnındaki fetüse yabancı bir madde gibi tepki 

yapmasına neden olmaktadır. Bu durum diğer engellerle beraber körlüğün 

nedeni de olabilmektedir. 

 Kalıtımsal nedenler: Bu tür körlüğün nesilden nesile genler yoluyla 

geçtiğine inanılmaktadır. Böyle bir durumun meydana gelebilmesi için 

körlüğün anne, baba her ikisi ya da kardeşlerde de bulunması gerekir. 

 Gebeliğin ilk üç ayında anne Rubella hastalığına yakalanmışsa annenin 

bedeninde lekeler görülür. Hastalık hafif nezle ve ateş ile başlar. Eğer 

gebe kadın çocukluğunda bu hastalığı geçirmişse bağışıklık kazanır. 

Geçirmemişse anne karnındaki bebeğin kör olmasına neden olabilir. 

 

 Doğum Sırasındaki Sebepler 

 Doğum anı travmaları, çocuğun görme engelli olmasında başta gelen 

sebeplerdendir.  

 Doğumun güç ve geç olması, normal doğumun mümkün olmaması 

durumunda forsepsin(bebeğin bir an önce doğurtulması maksadı ile 

kullanılan kaşık şeklinde aletlerdir.) yanlış kullanılması çocuğun görme 

özürlü olmasına sebep olabilir.  

 Geç ve güç doğumlarda göbek bağı kordonunun bebeğin boynuna 

dolanması veya başka sebepler sonucu bebeğin nefessiz kalması ve bu 

sürenin üç dakikayı aşması sonucu beyin etkilenir. Eğer etkilenen bölge 

görme merkezi bölgesi ise çocuğun görme engelli olmasına sebep 

olabilir. 
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 Doğum Sonrası Sebepler  

 Doğum öncesinde görme özürlü olmaya sebep olan kalıtımla geçen bazı 

hastalıklar ilk çocukluk çağından bir süre sonra gelişerek çocuğun engelli 

olmasına sebep olabilmektedir.  

 Doğum sonrasında genellikle dört yaşın altında olan çocuklarda görülen 

görme hastalığı A vitamini eksikliği ve kötü beslenmeden 

kaynaklanmakta olup görme engelli olmayı büyük ölçüde etkilemektedir. 

 

 Diğer Nedenler  

 Çiçek, kızıl, kızamıkçık, A ve B vitamini eksikliği, şeker hastalığı, 

menenjit, ateşli hastalıklar gibi hastalıklar örnek verilebilir. Bu 

hastalıkların görülmesi mutlaka körlük meydana getirmeyebilir. Fakat 

gözde tahribata ve görme gücü kaybına sebep olma ihtimali vardır. Beyin 

zedelenmeleri sonucunda veya beyinde görme merkezinde urların 

olmasından dolayı da körlükler görülebilir. Ayrıca bazı çevresel 

etmenlerde, kazalar, yaralanmalar, zehirlenmeler gibi, körlüğe yol 

açabilecek nedenler arasında gösterilebilir. 

 

Neden Oran 

Doğum öncesi nedenler % 55 

Kalıtımsal nedenler % 37,2 

Diğer nedenler % 17,8 

Bulaşıcı hastalıklar % 14 

Bilinmeyen nedenler % 13,2 

Zedelenme, kuvözde fazla oksijen % 9,3 

Tümörler % 5,4 

Sistematik hastalıklar % 3,1 

Tablo 1.2. Görme Yetersizliğinin Nedenleri ve Oranları 

 

1.5. Görme Yetersizliği Olan Çocukların Gelişimsel Özellikleri 
 

 Bedensel (Motor) Gelişim  

 

Yetersizlikten etkilenmiş ya da etkilenmemiş bütün çocuklar motor gelişimin ilkelerini 

izlemektedir. Görme yetersizliği olan bebeklerin motor gelişimi ve doğuştan sahip oldukları 

motor becerileri, gören çocuklardan farklılık göstermemektedir. Yaşamın ilk dönemlerinde 

görsel uyaranlardan yeterince yararlanamamaları nedeniyle hareket etme ve diğer motor 

becerileri, normal gelişim gösteren çocuklara göre daha geç kazanabilirler.  
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Doğumdan sonra dik durma becerisini, normal gelişim gösteren bebekler yaklaşık 

olarak sekiz aylık olduklarında başarabilirler. Daha sonra emekleme, ayağa kalkma, 

tutunarak yürüme ve yalnız başına yürüme sırasını izlerler. Bebeklerde emeklemenin 

başlaması çevresinde bulunan nesnelere erişme çabasından kaynaklanmaktadır. Görme 

yetersizliği olan bebekler ise, görsel uyaranları alamadıklarından dolayı ancak kulak–el 

koordinasyonunu kurduktan sonra emeklemeye başlayacaktır. Bu durum görme engelli 

bebeklerin akranlarına göre geri kalmasına sebep olabilmektedir. 

 

Görme yetersizliği olan bebeklerde ses kaynağına erişebilme becerisi, birinci yılın 

sonuna doğru gelişir. Bu nedenle görme engelli bebeklere sesli oyuncakların sunulması ile 

bebeklerin bu oyuncaklara erişmesini desteklenir. Bu dönemde ses kaynağına yönelme ve 

erişme öğretilmezse, gerekli destek sağlanmazsa görme engelli bebekler emeklemede ve 

yürümede gecikme yaşayabilirler. Görme yetersizliğinden etkilenen çocukların yürümesinde 

geniş taban desteği, başın öne doğru olması, ayaklarını sürüme gibi sorunlar gözlenebilir. Bu 

sorunlar; yeterince hareket etmemesinden dolayı kasların güçsüz oluşu, denge sağlama 

çabası, engelden kaçınma gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Geniş taban desteği; 

ayakların birbirinden aralıklı ve dışa dönük olarak yürüme durumuna denir. Bu konuda 

ailenin ya da görme engelli çocuğun yakın çevresinin çocuğa gerekli desteği sağlaması 

gerekmektedir. Aileler çocuklarının hareket ettiği zaman zarar göreceğinden korkarak onlara 

yürüme fırsatı vermeyebilir. Aşırı koruyucu aile tutumları çocuğun gelişimini olumsuz yönde 

etkileyecektir.  

 

Görme yetersizliği olan bireylerin engelinden dolayı en çok etkilendiği beceri alanı, 

hareket etme becerileridir. Aile uygun ortam hazırladıktan sonra çocuğun hareket etmesini, 

çevresini tanımasını desteklemelidir. Çocuğun gezebileceği ortamı tanıtmak, uygun bağımsız 

hareket becerilerini öğretmek, müzik eşliğindeki ritim çalışmaları, evdeki eşyaları sabitlemek 

gibi ailelere verilecek öneriler, çocuklarının bedensel gelişimi için yararlı olacaktır. Normal 

gelişim gösteren çocuklar birçok beceriyi taklit edip gözlemleyerek öğrenmektedir. Görme 

yetersizliği olan çocuklar bu alanda zorluklar yaşamaktadırlar. Bu nedenler çocuğun yaptığı 

hareketlerin anlatılması, başka insanlar yaparken dokunma yoluyla keşfetmesi motor 

becerilerin gelişimi için yararlı olacaktır. 

 

ETKİNLİK:  

 

Görme yetersizliğine sahip çocuğu olan bir aileye, çocuklarının bedensel gelişimini 

desteklemek için ne gibi önerilerde bulunursunuz? 

 

 Bilişsel (Zihin) Gelişim 

 

Yetersizlikten etkilenmiş ya da etkilenmemiş bütün çocukların bilişsel gelişimlerinde 

duyular yoluyla alınan bilgilerin önemli rolü vardır. Çünkü zihnimizde bulunan her şey ilk 

olarak duyularımız aracılığıyla elde edilerek zihnimize gönderilir.  

 

Görme yetersizliği olan çocukların zekâ düzeylerinin, normal gelişim gösteren 

akranlarından önemli bir farklılık göstermediği araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. 

Görme engelli çocukların kavramsal gelişiminde ya da bilişsel yeteneklerinde görenlerin 

gerisinde olduğu gözlenmektedir.   
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Özellikle soyut düşünmeyi gerektiren becerilerde görme engelli bireyler daha başarısız 

olmaktadırlar. Objeleri tanımada, objeleri manipüle etmede yaşadıkları sorunlar öğrenme 

performanslarını da düşürmektedir.  

 

Kavramların öğrenilmesinde görme yetersizliği olan çocuklar dezavantajlı olabilirler. 

Çünkü birincil duyu kanalları görme duyusu olmadığı için, kavram ediniminde görmeden 

çok diğer duyularına bağlıdır. Görme yetersizliği olan bir çocuk kavram ediniminde 

dokunma duyusu ve işitme duyusu ile edindiği bilgilere bağlı kalacaktır. Ancak birçok 

güçlükle ve sınırlılıkla karşı karşıya kalabilmektedirler. İşitme duyusu ile nesnenin çıkardığı 

sesten nesnenin uzaklığı ve yönüne ait bilgi edinilir.  

 

Ancak nesnenin ne olduğuna dair bilgi toplanamaz. Dokunma duyusu nesneye 

doğrudan temas gerektirir. Dokunma imkânı olmayan varlıklara ilişkin bilgiler bir takım akıl 

yürütmelerle ve doğrudan deneyimi olan kişilerin açıklamalarıyla öğrenilir. 

 

Bütün kavramlar işitsel ya da dokunsal yaşantılar yoluyla öğrenilemeyebilir. 

Öğrenilen kavramlar ise sadece incelenen ya da dokunulabilen örnek nesneler ile sınırlı 

kalabilir. Bunun için görme yetersizliği olan çocukların kavram gelişimlerini desteklemek 

için, birinci elden gerçek nesneler üzerinden yaşantılar sunmak gerekir. 

 

 Dil Gelişimi  

 

Normal gelişim gösteren çocuklar anne-babaları ile göz kontağı kurar, onlara 

gülümser ve onların dikkatini nasıl çekeceklerini öğrenirler. Görme yetersizliği olan çocuklar 

genellikle iletişim sırasında görsel ipucunu alamamaları ve kullanamamaları nedeniyle tepki 

vermede sıkıntı yaşayabilirler. Aileler bunu yanlış yorumlayarak çocuklarıyla iletişim 

kurmakta isteksiz davranabilirler. Bu durum çocuklarla iletişime girmede azalmaya neden 

olur. Görme yetersizliği olan çocuklar göz teması kuramaz, jest ve mimiklerle kendini ifade 

edemez. Böyle durumlar çocuğun dil gelişimini destekleyecek doğal imkânlardan mahrum 

kalmasına neden olacaktır. Görme engeli olan çocukların dil yeteneklerine, dilin gelişimine 

ve kazanılmış dile bakıldığında gören akranlarıyla farklılık göstermemektedir. Sözel zekâ 

testlerinde akranlarına yakın performans gösterdikleri ifade edilmektedir. Çocuğun iletişimi 

için en önemli kanal işitmesi olduğundan dili kullanma isteği gören çocuklardan çok daha 

fazladır. 

 

Görme engelli çocuklarla normal gelişim gösteren çocukların dil gelişimleri 

karşılaştırıldığında; görme engellilerde ses değişikliği daha az görülmektedir. Monoton bir 

sesle konuşmaktadırlar. Görenlere oranla daha yüksek sesle konuşurlar ve konuşma hızları 

daha düşük olur. Jest ve vücut hareketlerini anlatımda açık bir yetersizlik gösterirler. 

Görmeyenler ses üretiminde dudak hareketlerini daha az kullanırlar.  

 

Konuşmaya yeni başlayan görme yetersizliği olan çocuklarda, ekolali(başka birisi 

tarafından çıkarılan seslerin yinelenmesi) denen bir özellik görülmektedir. Bunun nedeni 

olarak, çocuğa iletişim anlamı taşımayan birtakım dil yaşantılarına maruz kalması 

söylenebilir. (Örneğin, televizyon karşısında görme yetersizliği olan çocuğun saatlerce 

oturtulması)  
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Ekolali, birtakım cümlelerin anlamsız şekilde tekrar edilmesi durumudur. 

 

 Duygusal ve Sosyal Gelişim  

 

İnsanların birbirleriyle iletişim kurmalarında en önemli etken göz kontağı kurmaktır. 

Göz kontağı sağlayamadıkları için, görme engellilerin dış dünya ile ilişkileri diğer duyu 

organlarına bağlı kalmıştır. Gözün işlevini yapmaması çocuğun içe dönük, etrafına karşı 

ilgisiz olmasına neden olabilmektedir. Anne - babanın ve çevresindeki kişilerin çocuğa karşı 

gösterdikleri aşırı koruma, acıma, dışlama, ihmal gibi tavırlar bu çocuklarda iletişim 

bozukluklarına yol açarak sosyal çevreye uyumlarını da zorlaştırmaktadır.  

 

Bazı görme bozukluğu olan çocuklar diğerlerinden daha kolay ve başarılı bir şekilde 

durumlarına uyum sağlayabilmektedir. Bunda yakın çevre ve çocuğun görme özrünün 

başlama ve gelişme zamanı önemli olmaktadır. Ayrıca ailenin çocuğun görme özrünü kabul 

etmesi ailedeki uyumda önemlidir. Görme engelinin yanı sıra görme yetersizliği olan 

çocuğun duygusal ve sosyal yaşamdaki etkileri de önemli olmaktadır.  

 

Anne-babanın görmeyen çocuklarını, gören çocuklarla oynamaya teşvik etmemeleri, 

onları çekingenliğe ve çevresindeki insanlardan kaçmaya itmektedir. Çocuğun çevresini 

gereği gibi tanıyamaması ve çevresinde tehlikelerin olduğunun söylenmesi onda güvensizlik 

ve korku yaratmaktadır. Daha ileri yaşlarda başka korkular da geliştirebilir. Örneğin; 

gözetlenme, geç kalma, düşme, çarpma, sevilmemek, istenmemek, bir işi yapmama gibi… 

Sistemli bir şekilde gerekli müdahaleler yapılmazsa görme yetersizliği olan çocuklar oyun 

becerilerini geliştirmede güçlük yaşarlar. 

 

Görme bozukluğu olan çocuklar genellikle yatılı okullarda eğitilmektedir. 

Ailelerinden çok az ayrılmış çocuklar için bu durum travmatik problemlere neden 

olabilmektedir. 

 

TARTIŞMA:  

 

Görme engelli bireylere yönelik, görev ve sorumlulukları; aile, öğretmen ve toplum 

açısından tartışınız. 

 

KISA BİR HİKȂYE 

 

KİM DAHA İYİ GÖRÜYOR? 

 

Adamın biri, ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol 

kenarında duran bir arabanın yanına sokulmuş ve arka koltukta tek başına oturan Çocuğa: 

 

- Buraların yabancısıyım, demiş. Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum, çok 

yakın olduğunu söylediler. 

 

Çocuk, arabanın penceresini iyice açtıktan sonra:  
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- Ben de buraya ilk defa geliyorum, demiş. Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor 

herhalde. Adam, çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister 

istemez. 

 

Çocuk: 

 

- Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz? diye gülümsemiş. Kuş cıvıltıları 

da oradan geliyor zaten. 

 

- İyi ama demiş adam, bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne 

malum… 

 

- Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez, diye atılmış çocuk. 

 

Üstelik, manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız, fırından yeni 

çıkmış ekmeklerin kokusunu duyacaksınız.  

 

Adam, gözlerini hafifçe kısarak denileni yaptıktan sonra, cebinden bir kağıt para 

çıkartıp teşekkür ederken fark etmiş onun kör olduğunu. Çocuk ise konuşurken bir anda 

sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini 

ondan saklamaya çalışırken: 

 

- Üç yıl önce bir kaza geçirmiştim, görmeyi o kadar çok özledim ki. Sizin gözleriniz 

görüyor öyle değil mi? demiş. 

 

Adam, çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken: 

 

- Artık emin değilim, demiş. Emin olduğum tek şey, benden iyi gördüğündür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Görme yetersizliği ile ilgili bir araştırma yapınız ve araştırma sonuçlarınızı sunum 

haline getirerek sınıf ortamında öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Görme yetersizliği hakkında araştırma 

yapınız. 

 Araştırmanızı kütüphanelerde yazılı 

kaynaklardan yapabileceğiniz gibi 

internetten veya bulunduğunuz şehrin 

rehberlik araştırma merkezlerine giderek 

de yapabilirsiniz. 

 Elde etmiş olduğunuz bilgileri 

düzenleyiniz. 

 Bilgilerinizi belli bir sırayı izleyecek 

şekilde düzenleyiniz. 

 Düzenlemiş olduğunuz bilgilerinizi 

sunum haline getiriniz. 

 Sunumunuzu slayt, dosya ya da afiş 

şeklinde hazırlayabilirsiniz. 

 Hazırlamış olduğunuz sunumunuzu sınıf 

ortamında arkadaşlarınızla ve 

öğretmeninizle paylaşınız. 

 Sunumunuzu sınıfta akıllı tahta ya da 

projeksiyon cihazlarını kullanarak 

yapabileceğiniz gibi dosya yada afiş 

şeklinde de yapabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

1. …………………………gözün özel bir mesafeden görebilme ve ayrıntıları ayırt 

edebilme yeteneğini ifade etmektedir. 

 

2. Görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan bireylere de ………………………. 

denilmektedir. 

 

3. İleri derecede görme keskinliği kaybı olan, görme yetersizliğinden ağır derecede 

etkilenen ve eğitiminde mutlaka kabartma-dokunsal alfabeye (Braille alfabesi) ya da 

işitsel materyallerin (sesli kitap gibi) kullanımına ihtiyaç duyan bireylere eğitsel 

açıdan ………………… denilmektedir. 

 

4. Görme yetersizliği olan bebeklerde ses kaynağına erişebilme becerisi, 

……………………… doğru gelişir. 

 

5. …………………..öğrenilmesinde görme yetersizliği olan çocuklar dezavantajlı 

olabilirler. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   )Doğuştan görme yetersizliğine sahip olan bireyler, amaçsız bir şekilde sallanma, 

yüzünün önünde ellerini sallama, gözlerini ovuşturma gibi hareketler de bulunabilirler.  

 

7. (   )Eğitsel açıdan az gören olarak kabul edilen bireyler, mevcut potansiyellerini en üst 

düzeye çıkarabilmek için değişik araç gereçlere ve çevre düzenlemelerine ihtiyaç 

duymazlar. 

 

8. (   )Görme yetersizliği olan çocukların zekâ düzeyleri, normal gelişim gösteren 

akranlarından geridedir. 

 

9. (   ) Anne - babanın ve çevresindeki kişilerin çocuğa karşı gösterdikleri aşırı koruma, 

acıma, dışlama, ihmal gibi tavırlar bu çocuklarda iletişim bozukluklarına yol açarak 

sosyal çevreye uyumlarını da zorlaştırmaktadır. 

 

10. (   )Konuşmaya yeni başlayan görme yetersizliği olan çocuklarda, ekolali(başka birisi 

tarafından çıkarılan seslerin yinelenmesi)denen bir özellik görülmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Görme yetersizliği olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen 

etkinlikleri ve bu eğitime uygun araç gereci seçebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Görme yetersizliği olan bireylerin kaynaştırma ortamına alınmasının 

avantajlarını ve dezavantajlarını araştırınız. 

 

2. GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARDA 

KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 
 

2.1. Görme Yetersizliği Olanlarda Kaynaştırmanın Yeri ve Önemi 
 

Görme yetersizliğinden etkilenen bireyler kaynaştırma yoluyla eğitim sürecinde oyun, 

eğitim uygulamaları ve diğer etkinlikler içinde normal gelişim gösteren akranlarıyla 

etkileşimde bulunma yoluyla tutum ve davranışlarını geliştirebilme olanağı elde ederler. 

Normal gelişim gösteren çocukların, görme yetersizliğinden etkilenmiş akranlarını daha iyi 

tanıyarak kabul etmelerini kolaylaştırmak ve onların eğitimine katkıda bulunacak fırsatlar 

yaratmak için kaynaştırma eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Ayrıca görme yetersizliği olan çocuklarda olumlu benlik gelişimine yardımcı olmak, 

kişilik ve en önemlisi de sosyal gelişimlerini destekleyerek toplum içinde bağımsız ve 

üretken bireyler olarak yaşamalarını kolaylaştırmak amacıyla kaynaştırma gereklilik arz 

etmektedir. 

 

Her insanda olduğu gibi yetersizlikten etkilenmiş çocuklarda, diğer insanlarla sosyal 

ilişki kurmak ve bunu sürdürmek, çevresi tarafından sevgi ve değer görmek, beğenilmek, 

takdir edilmek, hiç kimseye ihtiyaç duymadan ve bağımlı olmadan yaşamak istemektedirler. 

Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın da temelidir. 

İşte bu yüzden kaynaştırma sürecinde çocuk normal akranlarıyla bir arada olacağı için 

kendisini toplumdan soyutlanmış olarak hissetmeyecektir ve kendine olan saygısı ve güveni 

gelişecektir. 

 

Görme yetersizliğinden etkilenmiş bir çocuğun gören akranlarıyla aynı eğitim 

ortamında eğitim alabilmesi için kaynaştırmanın gereklerinin yerine getirilmesi gerekir. 

Bunun için öncelikle normalleştirme, kaynaştırma, bütünleştirme ve en az kısıtlayıcı 

eğitim ortamı kavramlarının doğru anlaşılması gerekmektedir. 

 

  

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
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 Normalleştirme 

 

Normalleştirme ilkesine göre görme yetersizliğinden etkilenmiş bir çocuk, gören 

akranlarının yararlandığı tüm hak ve olanaklardan yararlanabilir. Görme yetersizliğinden 

etkilenmiş çocuk da, gören akranları gibi ailesine yakın gören akranlarının gittiği okula 

gidebilir. Ancak bu okullarda akranları kadar başarılı olabilmesi için gerekli olan özel eğitim 

öğretmeni, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencilerin kullanacağı araç-gerecin ona 

sağlanması da onun en doğal hakkıdır. Normalleştirme, kişiyi normal yapma anlamına 

gelmemektedir. Aksine yetersizlikten etkilenmiş bireylerin yetersizlikleriyle kabul edilip, 

toplumda diğer kişilere sağlanan hizmet, hak, sorumluklar ve fırsatların onlara da sağlanması 

anlamına gelmektedir. 

 

Normalleştirme ilkesinin savunduğu görüşlerin bir sonucu olarak; kaynaştırma, 

bütünleştirme ve birlikte eğitim kavramları ortaya çıkmıştır 

 

 Bütünleştirme 

 

Bütünleştirme ilkesine göre, görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler de bu 

toplumun bir parçasıdır. Sosyal hayata entegre olabilmeleri toplumsallaşmanın gereğidir. 

 

 Birlikte Eğitim 

 

Yetersizlikten etkilenmiş çocukların, normal akranlarıyla birlikte normal sınıflarda 

eğitim almasıdır. 

 

 Kaynaştırma Eğitimi 

 

Özel yetişmiş personelin, özel destekleriyle, yetersizlikten etkilenmiş bireyin normal 

sınıflarda öğrenimini değişik zamanlı olarak sürdürmesi anlamına gelmektedir. 

Kaynaştırmada esas olan, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencinin, günün en azından 

bir bölümünde, normal sınıfta akranlarıyla birlikte eğitim görmesidir. Ancak, bunun için 

gereksinimleri doğrultusunda özel yetişmiş personel tarafından öğrenciye, aileye, sınıfa, sınıf 

öğretmenine ve okul personeline gerekli destek özel eğitim hizmetinin verilmesi gereklidir. 

Aynı zamanda, öğrencinin öğreniminin en azından bir bölümünü normal sınıfta 

geçirebilmesi için gerekli araç gereç ve ortam düzenlemesinin (yada uyarlamaların) 

yapılması gerekmektedir. Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların, normal sınıfta 

akranlarıyla birlikte öğrenim görmeleri birlikte eğitim anlamına gelmekle birlikte, 

kaynaştırmadan söz edilebilmesi için, özel personel, destek hizmet ve özel düzenlemelerin 

yer alması gerekmektedir. 

 

Normalleştirme kavramı en az kısıtlayıcı ortam kavramının oluşmasına ve 

yetersizlikten etkilenen öğrencilerin akranları gibi, akranlarıyla birlikte gerekli destek hizmet 

sağlanarak kaynaştırma düzenlemelerinin oluşması hareketini başlatmıştır. 
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2.2. Kaynaştırma Eğitimi Alan Görme Yetersizliği Olan Çocuklar 

İçin Etkinlikler ve Araç Gereçler 
 

Kaynaştırma eğitimi alan görme yetersizliği olan çocuklar için etkinlikler ve araç 

gereçler mevcuttur. 

 

2.2.1. Kaynaştırma Eğitimi Alan Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin 

Etkinlikler 
 

2.2.1.1. Öğrenme Merkezlerinde Yapılan Etkinlikler 

 

Drama çalışmaları (farklı ses teknikleri, rol alma vs.) oyun, uygulamalı mutfak 

çalışmaları, evcilik oyunları, ayrıca farklı boyutlardaki bloklarla, yap-boz oyuncakları ile 

oyunlar zihinsel ve motor gelişimleri için oldukça faydalıdır. Bunların yanı sıra öğrenme 

merkezlerinde (evcilik, blok köşesi gibi) grupla oynanan oyunlarda çocukların sosyal 

gelişimi ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyecektir. Bloklar ve yap-boz oyuncakları 

görme yetersizliğinden etkilenen çocukların zihinsel ve motor gelişimlerini destekler. Görme 

yetersizliği olan çocuklar için önemli olan güvenlik önlemleri alınmış materyallerin 

kullanılmasına dikkat edilmelidir.  

 

2.2.1.2.Sanat Çalışmaları 

 

Yoğurma maddeleri ile çalışma (tuz seramiği, kil, plastirin, kâğıt hamuru, v.s.) kâğıt 

kesme, katlama, yuvarlama çalışmaları. Farklı tekniklerle uygulanan boya çalışmaları, baskı 

çalışmaları, diğer çocuklarda olduğu gibi görme yetersizliği olan çocuklarında 

uygulayabileceği etkinliklerdir. Bu etkinlikler çocukların dokunma duyularının gelişimi için 

oldukça etkilidir. Ayrıca küçük kaslarının ince motor becerilerinin gelişimini destekler. 

Nesnelerin özelliklerini kavrar. Yaratıcılıkları gelişir. Bu da onların dokunsal uyaranları 

etkili kullanmalarını sağlar. 

 

2.2.1.3. Türkçe Etkinlikleri 

 

Türkçe etkinliklerinde uygulanan şiir, bilmece, tekerleme, öykü dinleme, anlatma ve 

drama çalışmaları, görme yetersizliği olan çocukların sözel ve dil alanının gelişiminde çok 

önemlidir. Ayrıca sosyal gelişimini ve grup içindeki iletişim becerisini geliştirecektir. 

Özgüven gelişimini desteklemenin yanı sıra duygu ve düşüncelerini ifade ederek duygusal 

yönden rahatlamasını sağlayacaktır. Görme yetersizliğinde tik (sallanma, gözünü ovuşturma, 

başını sağa sola çevirme gibi stereotipik davranışlar) oluşmasını engellemek, donuk yüz 

ifadesine sahip olmalarını en aza indirmek ve duygularını ifade edebilmeleri için müzik ve 

yaratıcı drama çok etkili bir alandır. 

 

2.2.1.4.Drama Çalışmaları 

 

Ülkemizde yaratıcı drama normal eğitim programları ile bütünleşmeye başlamıştır. 

Sınıftaki dramatik oyunlar, oyuncuların kendileri ve oyun oynarken edindikleri tecrübe ile 
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ilgilidir. Bu oyunlar provasız, anında yaratılan, genelde yapısı öğretmen tarafından 

şekillendirilen ve herkesin bir göreve sahip olduğu grup etkinliğidir.  

 

Çocuklar bu dramatik oyunlar sırasında duygu ve düşüncelerinin yanı sıra korku ve 

özel ilgilerini de ortaya koyarlar. Ayrıca, dramatik oyun dışında yaşamayacakları olayları da 

yaşayabilirler (kar yağması gibi.) Duygularını vücut diline uygun olarak kullanmalarına 

yardımcı olur. Uygulanan drama etkinliklerinin bir amacı olmalıdır. Drama çalışmalarının 

çocukların gelişimine yararlı olması için, günlük yaşantı ile ilgili konular üzerinde 

çalışılmalıdır. Seçilen konuların canlandırılmasında parmak oyunları, kukla, maskelerden 

yararlanılabilir. Pandomim, yaratıcı dans, tekerlemeler, şarkılı oyunlar ve hareketli şarkılar 

kullanılabilir. Tüm sınıf aktiviteleri tarafından desteklenen drama çalışması, çocuğun 

kendine güvenini ve fiziki serbestliğini artırır, dil gelişimine yardımcı olur. Drama sayesinde 

çocuk hareketlerinin farkında olacak, bedenini etkin şekilde kullanacak ve bağımsız hareket 

yapmaktan da memnun olacaktır. Yeteneklerini fark edecek kendini daha rahat ifade 

edebilecektir. 

 

2.2.1.5. Müzik Etkinlikleri 

 

Müzik etkinliklerinde yapılan çalışmalar şarkı söyleme, şarkı dinleme, müzikli 

oyunlar, müzikli dramatizasyonlar, ritim çalışmaları, görme yetersizliği olan çocuklar için de 

uygun olan müzik etkinlikleridir. Müzik duyguların ifadesinin en güzel biçimidir. Ritim 

tutmak ve bir müzik aleti çalmak özgüven ve kendini ifade için önemlidir. Ritim duygusunun 

gelişimi, bireyde estetik, beğeni ve zevk gelişimini destekler. Bu da görme yetersizliği olan 

çocuğun müzik yolu ile kendini ifade etmesini, duygusal yönden rahatlamasını ve 

yeteneklerinin keşfedilmesini sağlar. Toplumda kabul görmeleri açısından önemlidir. 

 

Görme yetersizliği olan çocuğu bir etkinliğe katmak, harekete geçirmek ve etkin 

olmasını sağlamak için duyularının geliştirilmesi gerekir. Yürüme, oturma, dolaşma, 

koklama, hissetme vb. gibi pratiklerle kişinin güven duygusu gelişir. Görme yetersizliği olan 

çocuğa günlük yaşamında seslerin kullanılmasıyla yardımcı olunabilir. Çocuğa değişik 

müzikler dinletilmeli ve müziklere uygun hareketler oluşturması sağlanmalıdır. Birlikte 

yapılan uygulamalarla çocuk dans etmeyi çok iyi bir şekilde öğrenebilir. Bazı görme 

yetersizliği olan kişi ve çocuklar, normal insanların gözleri kapalı iken yaptıkları dans 

alıştırmalarından daha iyi ve daha güvenli hareket edebilme yetkisine sahiptir. Görme 

yetersizliği olan çocukların çok güzel tiyatro oyunu ve halk oyunları oynadıklarını 

unutmayınız. Başarmak için biraz sabır ve model olmak bütün kapıları açar. Görme 

yetersizliği olan birey, duyduğu müziğe ilişkin duygularını hareketlere döküp hareketlerle 

kendini ifade edebilir. 

 

2.2.1.6. Oyun Etkinlikleri 

 

Oyun her çocuğun sosyal, duygusal, motor, bilişsel, dil, öz bakım beceri alanlarının 

gelişiminde etkilidir. Ayrıca görme yetersizliği olan çocukların bazı gelişim alanlarında daha 

çok etkilidir. Örneğin oyun yoluyla görme yetersizliği olan çocuklar dikkatlerini 

yoğunlaştırarak işitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanabilmektedirler. Görme 

yetersizliği olan çocukların normal çocuklar gibi oyuna ilgi gösterdikleri ancak durumlarına 

özgü bazı farklılıklar bilinmektedir.   
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Bunlardan başlıcası yalnız oyunu tercih etmeleridir. Ayrıca bu çocuklar hayali 

oyunlarda daha az imgelem gücü gösterirler. Fiziksel çevrelerini araştırma ve kullanmada 

daha geri planda kaldıkları belirlenmiştir. Özellikle ailelerin bu konuda destek olması ve 

küçük yaşlardan itibaren oyuncak materyallerle çalışarak oyun oynayarak çocuğun hem 

hayal dünyasının hem de bilişsel olarak gelişimi desteklenmiş olur. 

 

2.2.1.7. Kavram Geliştirici Etkinlikler 

 

Öğretmenin hazırlayacağı veya seçeceği araç- gereç ve malzemelerle dokunarak; az -

çok, büyük -küçük, ağır - hafif, uzun - kısa, şekil ve sayı kavramları kazandırılabilir. Eşleme 

ve ayırt etme geometrik şekillerle olabilir. Eşleme ve ayırt etme çalışmaları çocuğun zihinsel 

gelişimini destekleyerek farkındalık kazanmasını sağlar. Kavram kartları veya eğitsel 

oyuncaklar hazırlanırken kabartma olarak hazırlanması gerekmektedir. 

 

2.2.1.8. Fen ve Matematik Etkinlikleri 

 

Oyun odasında veya bahçede yapılan fen ve matematik çalışmalarında, çocukların 

dokunarak tanıyabileceği değişik bitkiler, çiçekler yetiştirip bunları tanımaları sağlanabilir. 

Ayrıca okulda beslenen hayvanları dokunarak tanıması, seslerinin dinletilmesi ve 

bakımlarında sorumluluk verilmesi yararlı olacak çalışmalardır. Bu tür çalışmalarda 

çocukların başarılı olmaları arkadaşları arasındaki iletişimi ve arkadaşları tarafından kabul 

edilişi kolaylaştırır. Yaparak yaşayarak öğrenme, deney yapma bu etkinliklerin vazgeçilmez 

unsurudur. 

 

2.2.1.9. İnceleme Gezileri 

 

Grupla yapılan inceleme gezilerinde görmeyen çocukların duyarak ve dokunarak 

tanımaları ve bilgi edinmeleri sağlanmalıdır. Geziden sonra gezi izlenimleri tartışılmalı 

gerekirse oyun haline getirilerek tekrarlanmalıdır. Ayrıca sınıfta gezi yapılan yerle ilgili 

olarak çocuklarla köşe düzenlenebilir. Çocuklar arkadaşlarıyla bu köşede oynayarak gezi ve 

gözlemlerini pekiştirebilir. 

 

‘Keyifler değildir yaşamı değerli kılan; yaşamdır keyif almayı değerli kılan.’ 
 

2.2.2. Az Gören Bireylerin Görme Becerilerini Destekleyecek Etkinlikler ve 

Öneriler 
 

Her bireyin görme performansı farklı olabileceği için aşağıda farklı türlerde bir dizi 

etkinlik ve öneri listelenmiştir. Bu etkinlikler bireyin yaşına, görme performansına göre ev 

ve diğer ortamlarda uygulanabilir. Etkinlikleri uygulamadaki temel amaç: beyne görüntü 

göndererek görsel algıyı oluşturmak ve güçlendirmek, görsel tepkiyi geliştirmek, reaksiyon 

zamanını (tepki hızı) hızlandırmak, bakmak ve gözleri kullanmak için görsel güveni 

arttırmak dolayısıyla gözün işlevselliğini maksimum düzeyde artırmaktır. Önerilerdeki temel 

amaç ise: görme yetersizliği çeken bireye ilişkin bakış açısını geliştirmektir. 
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Etkinlikler 

 

 Görme kaybı fazla olan erken çocukluk dönemindeki bazı bireyler için ışık en 

önemli uyaran olmaktadır. Bu durumda olan bireylerin bulundukları ortamlarda 

olabildiğince ışık ve ışık kaynaklarını kullanmanız beyne görüntünün 

gitmesinde yardımcı olacaktır. Örneğin çocuğun oyun sahası içerisine birden 

fazla ışık kaynağı yerleştirin. (yanıp sönen ışık topları, ışıklı küreler, küçük el 

fenerleri, ışıklı ve hareket eden oyuncaklar vb.) Ortamda bulunan perdeleri 

kapatarak ışık kaynaklarının ışık kalitesini artırın. Çocuğa müdahalede 

bulunmadan 15-20 dakika tepkilerini gözleyin. Önemli olan, çocuk kafasını 

çevirdikçe, sağa sola, aşağıya yukarıya baktıkça görüntüyü algılamasıdır. 

Çocuğun ışığa karşı tepki oranı arttıkça ortamda bulunan perdeleri açarak, ışık 

kaynaklarının mesafesini artırarak uyarlamaları azaltabilirsiniz. 

 

 Az gören çocukla, karanlık bir ortamda ışık kaynaklarını yerde, duvarda 

gezdirerek çocuğun ışığı yakalaması,  tutmaya çalışması, ayağı ile basmaya 

çalışması gibi oyunlar oynanabilir. Bu tür oyunlarda ışığa odaklanma, ışığı 

izleme gibi ekinliklerle odaklanma, odaklanma süresinin artması ve izleme 

becerilerini geliştirir. 

 

 Büyük ve parlak renkli nesnelerin üzerine çocuğun arka tarafından gelen ışığı 

düşürerek nesneleri çocuğun karşısında 50-60 cm’lik mesafeden utarak aşağıdan 

yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola, soldan sağa doğru (görme alanının 

içerisinde) hareket ettirin. Çocuğun tepkilerine göre ışık miktarını azaltarak 

ışıksız nesnelere geçebilirsiniz. Unutmayınız ki önemli olan çocuğun görsel 

tepkileri geliştikçe uyarlamaları azaltmak daha doğal tepkiler vermesini 

sağlayacaktır.  

 

Az gören bireyin odaklanma becerisini geliştirmek için aşağıdaki etkinlikler 

yaptırılabilir:  

 

 Elektrik düğmesini bulma ve ışığı açma 

 Dergiden istenilen resmi bulma ve ne olduğunu söyleme 

 Masada bulunan kâğıt ve metal paralardan istenileni verme 

 Sınırları taşırmadan şekli boyama, kalem kutusundan istenilen boya 

kalemini bulma, puzzle parçalarından istenilen parçayı bulma 

 Market bülteninden istenilen ürünü bulma 

 Klavyede istenilen tuşa basma 

 Bir ışıktan diğerine bakma 

 Boncukları kavanoza atma 

 İki kavanozun içerisine sırayla nesne atma 

 Lego parçalarını birleştirme 

 İpe boncuk dizme 

 Balonu havaya atarak havada sektirme 

 İki balonu havada sırasıyla düşürmeden sektirme 
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 Büyük resimde eksik olanı bulma 

 Pet şişeden bardağa su doldurma 

 Sürahiden bardağa su doldurma 

 Meyve suyuna pipet takma 

 

Bu tür etkinlikleri yaparken önemli olan az gören bireyin bakarak bu becerileri 

yapmaya çalışmasıdır. Beceriyi estetik ya da çok kısa zamanda yapması ilk amaç olarak 

görülmemelidir. 

 

Az gören bireyin izleme becerisini geliştirmek için aşağıdaki etkinlikleri 

yaptırabilirsiniz: 

 

 Hareket halindeki oyuncağı; tenis topunu, pinpon topunu, bilyeleri, 

boncukları izleme 

 Noktaları birleştirme 

 Şekli tamamlama 

 Resmi kesme gibi benzeri birçok etkinlik üreterek uygulayabilirsiniz.  

 

Az gören bireyin görme becerilerinden yakın ve uzak görme alanını desteklemek 

için aşağıdaki etkinlikleri yaptırabilirsiniz: 

 

 Masanın üzerine konulan nesnelerden bir nesneyi araştırma ve bulma 

 Market bültenlerinin her iki sayfasındaki ürünleri sayma 

 Yerdeki paraları, nesneleri, puzzle parçalarını, boncukları toplama 

 İlan panolarında yer alan resimleri söyleme gibi benzeri birçok etkinlik 

üreterek uygulanabilir. 

 

Az gören bireyin uzak görme becerilerini desteklemek için aşağıdaki etkinlikleri 

yaptırabilirsiniz: 

 

 Düz bir hatta yürüme 

 Kaldırım inme çıkma 

 Kalabalık ortamda yürüme 

 Gösterilen yerdeki arkadaşının kim olduğunu söyleme 

 Yere bırakılan nesnenin yerini tespit etme ve ne olduğunu söyleme 

 Hareket halinde iken etrafında olanları betimleme 

 Merdiven inme çıkma 

 3-4 m mesafeden top atma tutma 

 3-4 m mesafeden büyük topu kovaya atma 

 Uyarlanmış pota ve büyük top ile basket oynama 

 Bowling oynama gibi benzeri birçok etkinlik üreterek uygulanabilir. 
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 Öneriler: 

 

 Toplumumuzda  “Çok yakından bakma gözlerin bozulur.”  ifadesi 

genellikle kullanılmaktadır. Oysaki hiçbir zaman gözler kullanılarak 

eskimezler. Bireyin çok yakından bakarak nesneleri, eşyaları, televizyonu 

vs. izlemesi onun görmesini geliştirir. Az gören bireyin gözünü 

kullanması için onu cesaretlendirin. Bakma, bakarak araştırma gibi 

durumlarını pekiştirin.  

 Görme yetersizliği çeken birey görme problemine göre değişik görsel 

davranışlarda bulunabilir. Örneğin: sağ tarafa doğru kafasını çevirerek 

bakabilir, sol tarafa doğru kafasını çevirerek bakabilir, kafasını olağandan 

yukarıya kaldırarak bakabilir. Bu tür durumlarda bireyin görsel 

davranışlarını eleştirmeyin. Unutmayınız ki, birey en iyi şekilde 

görebilmek için bu tür davranışlarda bulunur.  

 Bireyin görme problemi çekmesi onun sadece görme kaybı ile ilgili 

yaşayabileceği bir durumudur. Bireyin görme kaybının olduğunu 

düşünmek diğer taraftan var olan görme kalıntısının ne olduğunu 

düşünmeyi gerektirir ve bu durumun sonucunda bireyin görmesini 

kullanması ile ilişkili etkinlikler, yapılabilecekler gündeme gelir. Ancak 

bireyin görme kaybını ve mevcut olan görme potansiyelini göz ardı 

ederek onun görme engelli olduğunu düşünmek görme organının 

kullanılamayacağı anlamına gelir. Unutmayınız ki, bireyde ışık algısı 

dahi varsa gözünü az da olsa kullanıyor demektir. 

 Ülkemizde bireylerin sağlık raporlarında görme oranlarını ifade eden 

rakamlar yer almaktadır. Örneğin: %70 görme kaybı gibi.  Raporlardaki 

rakamların büyüklüğü bize görme kaybının fazla olduğunu ifade etse de 

önemli olan bireylerin günlük yaşamlarında göstermiş olduğu görsel 

tepkilerdir. %70 görme oranı fazla olsa da, % 30 görme artığı, görme 

kalıntısı günlük yaşamda birçok işi bağımsızca yapmak için yeterlidir. 

 “Vücut bir bütündür.”Görme problemi çeken bireyin paralelde, eş 

zamanda tüm vücudunu çalıştıracak etkinliklere ve aktivitelere yer 

vermek gerekir ki vücudunu kullanırken aynı zamanda görme 

potansiyelini geliştirsin. Unutmayınız ki, bireyin görmesini kullanması 

yetersiz ise bedenini kullanmasında da pasiflik, tereddütlü hareketler söz 

konusu olacaktır. Bireyin görme potansiyeli az olsa da, potansiyelini 

kullanma (işlevselliği)  düzeyi ne kadar iyi olursa bu durum bedenini 

kullanmasına da yansır.  

 Görme yetersizliği çeken bireyin tepki hızını artırmak, bedenini ve 

görmesini daha etkin bir şekilde kullanmasını desteklemek için kinestetik 

aktivitelere çokça yer vermek gerekir. Örneğin; pilates topu üzerinde 

yapılan aktivitelerde bireyin topun üzerinden düşmeden doğru hareketleri 

gerçekleştirebilmesi için vücudunu ve görme becerisini kullanması 

gerekir. Basit hareketlerden başlayarak bireyin yeterliliği arttıkça daha 

karmaşık hareketlere doğru pilates aktiviteleri yapılabilir. Kaynaklara 

bakıldığında, az gören bireylerin tepki hızlarını ve görmelerini 

geliştirmeleri için yapılan birçok aktivite bulunmaktadır. Örneğin; 
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uyarlanmış pota ve toplarla (renk, büyüklük, mesafe) basket, bowling, 

özel toplarla atma tutma ve rekabete dayalı oyunlar, güvenlik tedbirlerini 

sağlayarak tekerlekli paten, yakın savunma, yüzme, bisiklet kullanma gibi 

kinestetik aktiviteler. 

 Görme yetersizliği çeken bireyin yaşam becerilerinde bağımsızlığını 

artırmak için ona fırsatlar sunun. Günlük yaşam, öz bakım, bağımsız 

hareket becerilerinde ipuçları ve yardımları giderek azaltın. Bireyin bir 

beceriyi gerçekleştirmesi için ona zaman verin, ortamlar sağlayın. 

Gerçekleştirdiği beceri ya da beceri basamaklarını pekiştirin. 

Unutmayınız ki, bireyin kendi gerçekleştirdiği bir beceriyi bir başkası ona 

kendisinden daha estetik yaptıramaz. Birey becerileri yaptıkça zamanla 

daha estetik, daha hızlı yaparak daha çok bağımsızlaşacaktır. 

Unutmayınız ki bireyin gerçekleştirmesi gereken becerileri onun yerine 

siz yaptıkça ya da çok fazla müdahale ettikçe birey bağımsızlaşamaz. 

Size daha çok bağımlı hale gelir. Tüm bireylerde kritik gelişim dönemleri 

olduğu gibi az gören bireyler içinde aynı durumlar geçerlidir. Erken 

çocukluk döneminde az gören çocuklar için tüm gelişim alanlarının 

yanında gözün gelişimi çok önemlidir. 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7-12 yaş gibi 

dönemler çok önemlidir. Çünkü gelişim çok hızlı olup büyüme giderek 

yavaşlamakta ve gözün gelişimi giderek tamamlanmaktadır. Bilhassa, 0-6 

yaştaki çalışmalar gözün gelişimi açısından çok önemlidir. Bu dönemde 

işlevsel görme çalışmalarının çoğunluğunun yapılması bireyin gözünün 

çalıştırılması gerekmektedir. Görme yetersizliği çeken her bir bireyin 

görme problemleri farklıdır. Ancak her birey ile ilgili ne yapılacağı o 

bireyde yatmaktadır. Bireyin tanısı, teşhisinin yanında bireyle ilgi sizin 

yapacağınız gözlemler çok önemlidir. Unutmayınız ki her az gören birey 

için aynı standart uygulamalar yapılamaz. Bireyin performansına göre 

çalışmaları yapmak çok gelişimi açısından çok önemlidir. Az gören 

bireyin performansını doğrudan gözlem yapmadan yapılan etkinliklerle 

sağlanan gelişim “iğne ile kuyu kazmaya” benzer. Önemli olan az gören 

bireyin gelişimine uygun ve ilerlemelere paralel çalışmaları planlamak ve 

yürütmektir. Bu çalışmaları yürütebilmek için sistemli gözlemler yapmak 

gerekmektedir. Anne- babaların “sürekli gözlem” parolasından yola 

çıkarak çocuklarının her türlü görsel tepkisini izleyerek her zaman 

yapabildiklerine göre çocuklarına fırsatlar sunmaları gerekir. Ayrıca 

bireylerin performansı arttıkça daha zor ve karmaşık faaliyetlere doğru 

çalışmaları yapmaları görme performansının gelişimi açısından 

önemlidir. 

 Görme yetersizliği olan bireyin sağlığı, gelişimi ve eğitimi bir ekip işidir. 

Sağlık, eğitim ayrı uzmanlık konuları olduğu için farklı alanlarda uzman 

olan kişilerin önerileri ve uygulamaları birbirini tamamlayarak yararlı 

olabilir. Ekipte bulunması gereken uzmanlar: görme engelliler sınıf 

öğretmeni, göz hastalıkları uzmanı doktor, nöroloji hastalıkları uzman 

doktor (sorun beyinden kaynaklanıyorsa), fizyoterapist, çocuk gelişimi 

uzmanı, sosyal hizmet Uzmanı, uğraşı ve mesleki eğitim alan uzmanı, 

psikolog olarak sıralanabilir.  
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2.2.3. Kaynaştırma Eğitimi Alan Görme Yetersizliği Olan Çocuklar İçin 

Kullanılan Araç Gereçler 
 

2.2.3.1.Duyu Materyalleri 

 

 Kabartma Doku Halısı 

 

Resim 2.1: Görme yetersizliği olan çocuklar için kabartmalı farklı kumaşlardan hazırlanan 

doku halısı  

 Doku Kesesi 

 

Resim 2.2: Dokunma duyusunun gelişimine yardımcı küçük doku yastıkları  

 Doku Panosu 

 

Resim 2.3: Farklı malzemelerden hazırlanmış dokunma duyusunun gelişimine yönelik pano 
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 Doku Süngerleri 

 

Resim 2.4: Farklı dokularda hazırlanmış ayakla basılarak oynanan doku süngerleri 

2.2.3.2. Kabartmalı eğitici oyuncaklar 

 

Resim 2.5: Kabartmalı olarak hazırlanmış duyguları anlatan eğitici oyuncak 

 

Resim 2.6: Kabartmalı olarak hazırlanmış nesneleri öğreten eğitici oyuncak 
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Resim 2.7: Kabartmalı nesnelerden oluşan sayıları öğreten eğitici oyuncak 

 

 Resim 2.8: Görme yetersizliği olan çocuklar için hazırlanmış zeka küpü 

 

 Resim 2.9:Lastikleri çubuklara geçirerek oynanan eğitici oyuncak 
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Resim 2.10:Farklı dokularda kabartmalı bir şekilde hazırlanan Türkiye haritası 

 

Resim 2.11:Kabartmalı olarak hazırlanmış eşleştirme kartı 

 

Resim 2.12:Dokunarak hissedilebilen kavram kitabı 
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Resim 2.13:Dokunarak hissedilen küp şeklinde hazırlanmış eğitici oyuncak 

 

Resim 2.14:Keçeden hazırlanmış dokunulduğunda hissedilen şekil kavramını öğreten eğitici 

oyuncak 

2.2.3.3. Sesli Araç gereçler 

 

Resim 2.15:Sesli ve ışıklı oyun halısı 
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Resim 2.16:Ses çıkaran eğitici dolgu köpek 

 

Resim 2.17:Sesli insan vücudunu tanıtan eğitici oyuncak 

 

Resim 2.18:Sesli eğitici kitap 
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Resim 2.19:İç içe geçmeli legolar 

 

Resim 2.20:Takmalı sökmeli oyuncaklar 

 

2.3. Kaynaştırma Eğitimi Alan Görme Yetersizliği Olan Çocuklar 

İçin Araç Gereçlerin Özellikleri 
 

 Bütün gelişim alanlarını destekler nitelikte olmalı 

 Çok amaçlı olmalı 

 Kullanışlı olmalı 

 Bütün duyu alanlarına hitap etmeli 

 İlgi çekici olmalı 

 Çocuğun bütün beceri alanlarını desteklemeli 

 Az gören çocuklar için resimli materyallerin resimleri büyük ve seçilebilir 

nitelikte olmalı 

 Çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunmalı 

 İletişim ve etkileşim becerilerini desteklemeli 

 Sosyal kuralların öğretimine yardımcı olmalı 
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 Empati becerisinin gelişimine katkıda bulunmalı 

 Görme yetersizliği olan çocuğun akranlarıyla etkileşimini kolaylaştırıcı olmalı 

 Az gören çocuklar için görsel ve algısal becerilerin gelişimini desteklemeli 

 Kendini doğru ifade etme becerisinin gelişimini desteklemeli 

 Araç gereçler çocuğun gerçek hayatta karşılaşabileceği türden olmalı 

 Araç gereçler çocukların kullanım sırasında kendilerinden bir şeyler 

katabilecekleri şekilde tasarlanmış olmalı 

 Çocuğun yaratıcılığını ve özgünlüğünü desteklemeli ve kullanınca çocuklarda 

farklı görüş ve düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlayıcı olmalıdır. 

 Çocuğu düşünmeye, soru sormaya ve araştırmaya sevk etmeli 

 Çocukların gelişimsel özelliklerine, yaşına, cinsiyetine uygun olmalı 

 Araç gereç ve materyallerin içerdiği malzemeler çocukların sağlık ve 

güvenliklerini tehdit edici nitelikte olmamalıdır. Kesici, yanıcı, zehirlenmeye 

sebep olacak ya da çocukların koklaması sonucu solunum sistemlerine zarar 

verecek nitelikte malzemeler kullanılmamalıdır. 

 Araç gereç ve materyaller, sınıfta bulunan öğrenme merkezlerinde yapılacak 

farklı etkinliklerde merkezlere taşınarak kullanılabilecek ve gerekli durumlarda 

alan gezilerinde, oyun salonlarında vb. sınıf dışı uygulamalarda kullanılabilecek 

şekilde taşınabilir olmalı 

 Araç gereçler farklı etkinliklerde rahatlıkla kullanılabilecek özellikte olmalı 

 Kolay temizlenebilir olmalı 

 Zararlı boyalar ve kimyasal maddeler içermemeli 

 Araç gereç ve materyaller çocukların ailevi ve kültürel özelliklerine ters 

düşecek nitelikler taşımamalıdır. 

 Ağza alınıp yutulabilecek küçük parçalar içermemeli 

 Kullanılan materyallar dokunma duyusu ile hissedilebilecek şekilde 

tasarlanmalı 

 Mümkün olduğunca sesli, ışıklı, müzikli materyaller tercih edilmeli 

 Araç gereçler çok renkli olmalı 

 

2.4. Kaynaştırma Eğitiminde Görme Yetersizliği Olan Çocuklara 

Uygun Eğitim Ortamlarının Özellikleri 
 

 Bina girişlerinde, bina içinde kapılar görme yetersizliği olan çocukların 

rahatlıkla kullanabileceği şekilde olmalı. 

 Bina girişleri toprak seviyesinde olmalı eşikler bulunmamalı, merdiven varsa 

trabzan olmalı. 

 Yürüyüş yerleri kaygan olmayan zeminden olmalı. 

 Bina içi ve dışında köşeler görülebilir ve hissedilebilir olmalı 

 Yol üstlerinde görme yetersizliği olan çocuklara zarar verecek hiçbir engel 

olmamalı. 

 Oyun alanları yeterli genişlikte olmalı. 

 Binaların iç ve dış duvarlarının, kapıların kesişen kenarları yuvarlak hatlı 

olmalıdır. 

 Duvar yüzeyleri pürüzsüz olmalı, geçitlerde sivri çıkıntılar bulunmamalıdır. 

 Eşik ve paspaslar yer ile aynı seviyede olmalıdır. 
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 Bina girişinden itibaren ışıklı, sesli, renkli yön levhaları olmalı. 

 Bina mümkünse tek katlı olmalı, mümkün değilse asansör olmalı. 

 Eğitim ortamları yeterli genişlikte olmalı. 

 Eğitim ortamlarında görme yetersizliği olan çocukların zarar görebileceği 

eşyalar, araç gereçler bulundurulmamalı. 

 Eğitim ortamındaki masalar, sandalyeler, dolaplar çocukların yaş ve 

seviyelerine uygun olmalı. 

 Kullanılacak araç gereçler, oyuncaklar görme yetersizliği olan çocuklar için 

dizayn edilmiş olmalı. 

 Eğitim ortamında yeterli ışıklandırma sağlanmalı. 

 Isı ve havalandırma uygun şartlarda olmalı. 

 Çocukların kullanacağı klozetlerde tutunma kısımları olmalı. 

 Zeminde kaymayan halılar kullanılmalı. 

 İlgi merkezleri çocukların rahatça kullanabileceği ve ulaşabileceği şekilde 

dizayn edilmeli ve yerleştirilmeli. 

 Sınıf içerisinde sesli uyarı panoları olmalı. 

 Eğitim materyalleri çocukların rahatlıkla ulaşabilecekleri yerlerde muhafaza 

edilmeli. 

 Eğitim ortamları görme yetersizliği olan çocukların bağımsız olarak hareket 

etmesine müsait olmalı. 

 Arkadaşlarının onlara destek olabilmeleri için işbirliği yapabilecekleri ortam 

sağlanmalı. 

 Bina ve bina içerisinde ki sınıflar gürültüye karşı yalıtımlı olmalı. 

 Bina içerisindeki acil çıkışlar görme yetersizliği olan çocuklar için sesli 

uyarıcılarla algılanabilir hale getirilmeli. 

 İlk yardım ve diğer sağlık araç gereçleri tam olmalı. 

 Oyun alanlarında çocukların bağımsız bir şekilde oynayabilecekleri alanlar 

olmalıdır. 

 Görme yetersizliği olan çocukların kişisel eşyalarını muhafaza edebilecekleri 

dolaplar bulunmalı. 

 Az gören çocuklar için görmeye yardımcı araç gereçler bulundurulmalı. 

 

KISA BİR HİKȂYE 

 

Vaktiyle bir bilge hoca, yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmek 

ister. Onun eline çok parlak ve gizemli görüntüye sahip iri bir nesne verip:  

 

-Oğlum, der. Bunu al, önüne gelen esnafa göster, kaç para verdiklerini sor, en sonra da 

kuyumcuya göster. Hiç kimseye satmadan sadece fiyatlarını ve ne dediklerini öğren, gel 

bana bildir. 

 

Öğrenci elindeki ile çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına 

girer. 

- Şunu kaça alırsınız? diye sorar.  

Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır; evirir çevirir; sonra:  
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-Buna bir tek lira veririm. Bizim çocuk oynasın, der.  

 

İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak 

bir beş lira vermeye razı olur. Üçüncü defa bir semerciye gidir: Semerci nesneye şöyle bir 

bakar, 

 

 -Bu benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaş dediğimiz süslerden yaparım. Buna bir 

on lira veririm, der. 

 

En son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce yerinden 

fırlar.  

 

-Bu kadar değerli bir pırlantayı, mücevheri nereden buldun? diye hayretle bağırır ve 

hemen ilâve eder. Buna kaç lira istiyorsun? Öğrenci sorar:  

 

-Siz ne veriyorsunuz? 

 

-Ne istiyorsan veririm. 

 

Öğrenci: 

 

-Hayır veremem." diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar:  

 

-Ne olur bunu bana satın. Dükkânımı, evimi, hatta arsalarımı vereyim. 

 

Öğrenci emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını, ancak fiyat öğrenmesini 

istediklerini anlatıncaya kadar bir hayli dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan 

öğrencinin kafası karma karışıktır. Böylesi karışık düşünceler içinde geriye dönmeye başlar. 

Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak 1 lira verip onu oyuncak olarak görenler, 

diğer tarafta da mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır 

olan ve hatta yalvaran kişiler… 

 

Bilge hocasının yanına dönen öğrenci, büyük bir şaşkınlık içinde başından geçen 

macerasını anlatır. Bilge sorar:  

 

-Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin? 

 

Öğrenci:  

-Çok şaşkınım efendim, ne diyeceğimi bilemiyorum, kafam karmakarışık, diye cevap 

verir.  

 

Bilge hoca çok kısa cevap verir: 

 -Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bileni anlar ve onun değeri, bilenin yanında 

kıymetlidir."  

 

Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular 

mutlaka vardır. Mesele kuyumcuyu bulmaktır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

0-72 ay dönemi görme yetersizliği olan bir kaynaştırma öğrencisine uygun etkinlik 

planlayınız. Planladığınız etkinliğinizin özelliğine uygun araç gereci seçerek etkinliğinizi 

sınıf ortamında arkadaşlarınıza ve öğretmeninize sununuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Görme yetersizliği olan çocuklara uygun 

etkinlikleri araştırınız. 

 İnternetten ve yazılı kaynaklardan 

yararlanabileceğiniz gibi bir özel eğitim 

kurumunda gözlem yaparak bu 

çocuklara uygun etkinlikleri 

izleyebilirsiniz. 

 Araştırma sonuçlarınıza göre bir etkinlik 

belirleyiniz. 

 Uygulayacağınız etkinliğinizin çocuğun 

yaş ve gelişim seviyesine uygun olup 

olmadığına dikkat ediniz 

 Belirlemiş olduğunuz etkinliğinize uygun 

araç gereçleri araştırınız. 

 İnternetten ve yazılı kaynaklardan 

yararlanabileceğiniz gibi bir özel eğitim 

kurumunda kullanılan araç gereçlerden 

yararlanabilirsiniz ya da kendiniz bir 

araç gereç yapabilirsiniz. 

 Araştırma sonuçlarınıza göre etkinliğinize 

uygun kullanacağınız araç gerece karar 

veriniz. 

 Araç gereciniz çocuğun yaş ve gelişim 

seviyesine uygun olmalı etkinliğinizin 

amacına hizmet etmelidir. 

 Etkinliğinizi sınıf ortamında 

arkadaşlarınıza ve öğretmeninize 

sununuz. 

 Etkinliğinizi arkadaşlarınızla ve 

öğretmenlerinizle paylaşarak, yaptığınız 

çalışmayla ilgili değerlendirme 

yapmalarını isteyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. Normal gelişim gösteren çocukların,görme yetersizliğinden etkilenmiş akranlarını 

daha iyi tanıyarak kabul etmelerini kolaylaştırmak ve onların eğitimine katkıda 

bulunacak fırsatlar yaratmak için ……………………………… eğitimine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

 

2. ………………………ilkesine göre, görme yetersizliğinden etkilenmiş bireyler de bu 

toplumun bir parçasıdır. Sosyal hayata entegre olabilmeleri toplumsallaşmanın 

gereğidir. 

 

3. Görme yetersizliği olan çocuğu bir etkinliğe katmak, harekete geçirmek ve etkin 

olmasını sağlamak için ……………………….geliştirilmesi gerekir. 

 

4. Kavram kartları veya eğitsel oyuncaklar hazırlanırken ……………………… olarak 

hazırlanması gerekmektedir. 

 

5. Yaparak yaşayarak öğrenme, deney yapma …………………………… etkinliklerinin 

vazgeçilmez unsurudur. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların,normal sınıfta akranlarıyla birlikte 

öğrenim görmeleri birlikte eğitim anlamına gelmemektedir. 

 

7. (    ) Kaynaştırma da esas olan, görme yetersizliğinden etkilenmiş öğrencinin, günün 

en azından bir bölümünde, normal sınıfta akranlarıyla birlikte eğitim görmesidir. 

 

8. (    ) Görme yetersizliğinde tik (sallanma, gözünü ovuşturma, başını sağa sola çevirme 

gibi stereotipik davranışlar) oluşmasını engellemek, donuk yüz ifadesine sahip 

olmalarını en aza indirmek ve duygularını ifade edebilmeleri için sanat çalışmaları çok 

etkili bir alandır. 

 

9. (    ) Görme yetersizliği çeken bireyin tepki hızını artırmak, bedenini ve görmesini 

daha etkin bir şekilde kullanmasını desteklemek için kinestetik aktivitelere çokça yer 

vermek gerekir. 

 

10. ( ) Kaynaştırma eğitiminde kullanılan materyallar bir gelişim alanını destekler nitelikte 

olmalıdır. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Görme yetersizliği olan 0-72 aylık kaynaştırma öğrencisi için bir araç gereç 

tasarlayınız. Tasarlamış olduğunuz araç gerecinizi herhangi bir okulöncesi eğitim kurumuna 

giderek orada bulunan görme yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisine uygulayınız ve 

uygulama sonuçlarınızı okulda arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle değerlendiriniz. 

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Görme yetersizliği olan 0-72 aylık çocukların özelliklerine uygun 

araç gereçleri araştırdınız mı? 

  

2. Araştırmalarınız sonucunda tasarlayacağınız araç gerece karar 

verdiniz mi? 
  

3. Karar verdiğiniz araç gerecinizi görme  yetersizliği olan çocukların 

özelliklerine uygun bir şekilde tasarladınız mı? 
  

4. Tasarladığınız araç gerecinizi herhangi bir okulöncesi eğitimi 

kurumuna giderek görme yetersizliği olan kaynaştırma öğrencisine 

uyguladınız mı? 

  

5. Uygulama sonuçlarınızı okulda arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle 

değerlendirdiniz mi? 
  

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Görme keskinliği 

2 Az gören 

3 kör 

4 1.yılın sonuna 

5 Kavramların 

6 Doğru 

7 Yanlış 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Kaynaştırma 

2 Bütünleştirme 

3 Duyularının 

4 Kabartma 

5 Fen ve matematik 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Yanlış 

9 Doğru 

10 Yanlış 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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