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ÖZ: Bu araştırmanın genel amacı ağır ve çoklu yetersizliği bulunan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen
dönütün işbirlikçi çalışma becerilerine etkisini incelemektir. İşbirlikçi yaklaşımdan yola çıkan işbirlikçi çalışma
becerileri, aynı sınıf ortamında çalışan iki eğitimcinin, bilgi, beceri ve sorumluluk paylaşım sürecini kapsamaktadır.
Birlikte çalışan eğitimcilerin işbirlikçi çalışma becerisini geliştirebilmeleri için tüm öğretim sürecinin planlanması ve
sürdürülmesinde bir arada çalışmaları gerekmektedir. Söz konusu beceri, öğretmen adaylarının gerçek sınıf ortamında
edindiği deneyimler ve bu deneyimlerine verilen dönütler doğrultusunda gelişmeye başlamakta, sınıf içi
uygulamaların sıklığı ile de pekişmektedir. Öğretmen adaylarına işbirlikçi çalışma becerilerini kazandırmak için
verilen dönütün etkisini inceleyen bu araştırma, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Ankara ilinde Ağır çoklu
yetersizliği (AÇYE) olan öğrencilerin sınıflarında öğretmenlik uygulaması yapacak olan 12 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, deney öncesi desenlerden tek grup öntest-sontest modeline göre planlanmıştır. Bu
kapsamda, AÇYE olan öğrencilerle uygulama yapan öğretmen adaylarının sınıf ortamında partnerleriyle birlikte
tamamladıkları ilk ders deneyimleri, öğretmen adayları tarafından kayıt altına alınmış sonrasında uygulama
danışmanı tarafından izlenerek, hazırlanan kontrol listesi doldurulmuş ve bu doğrultuda her bir öğretmen adayına
performansa dayalı dönüt verilmiştir. Verilen dönütlerden sonra anlatılan ikinci dersler de benzer şekilde puanlanmış
ve sonuçlar araştırma yöntemine uygun olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları öğretmen adaylarının işbirlikçi
çalışma becerilerine dair performansa dayalı dönüt almadan önce ve aldıktan sonraki öntest-sontest puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğunu göstermektedir. Araştırmanın bulguları alanyazın çerçevesinde
tartışılmış ve uygulamalara yönelik önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ağır ve çoklu yetersizlik, işbirlikçi çalışma becerileri, performansa dayalı dönüt, öğretmen
adayı, öğretmenlik uygulaması
ABSTRACT: The general purpose of this study is to examine the effect of the feedback given to prospective teachers
working with students with severe and multiple disabilities on collaborative working skills. Collaborative working
skills, which are based on a collaborative approach, include the process of sharing knowledge, skills, and
responsibility of two educators working in the same classroom environment. In order to develop collaborative
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working skills of the educators working together, they should work together in the planning and continuity of the
whole teaching process. This skill starts to develop in accordance with the experiences of the prospective teachers in
the real classroom environment and the feedback given to these experiences and consolidates with the frequency of
in-class practices. This study, which examined the effect of the feedback given to prospective teachers to gain them
cooperative working skills, was conducted with 12 prospective teachers who will teach in the classes of students with
severe multiple disabilities (SMD) in Ankara province in the 2017-2018 academic year. The research was planned
according to one-group pretest–posttest design, which is one of the pre-experimental designs. In this context, the
first course practices of prospective teachers who practiced with students with severe multiple disabilities with their
partners in the classroom environment were recorded by the prospective teachers; and after the records are watched
by the practice advisor, the checklist was prepared and performance-based feedback was given to each prospective
teacher. The second courses given after receiving the feedbacks were similarly scored and the results were analysed
in accordance with the research method. Analysis results show that there is a statistically significant difference
between pre-test and post-test scores of prospective teachers before and after taking performance-based feedback on
collaborative working skills. The findings of the research were discussed within the framework of the literature and
suggestions for practices were included.
Keywords: Severe and multiple disabilities, collaborative working skills, performance-based feedback, prospective
teacher, teaching practice

1. GİRİŞ
Ağır yetersizlikten etkilenmiş bireyler, toplumsal yaşama uyum sağlayabilmek ve
bağımsız yaşam becerilerini edinebilmek için yetersizlikten hafif düzeyde etkilenmiş bireylerin
aksine geniş çaplı ve sürekli desteğe ihtiyacı olan bireyler olarak tanımlanmakta ve çoklu
yetersizlik de ağır yetersizliğin altında yer alan bir durum olarak betimlenmekledir (Collins,
2007; Şafak, 2013; Westling ve Fox, 2009). Çoklu yetersizlikten etkilenmiş bireyler, birden
fazla yetersizlik türünden etkilenmiş ve tek bir yetersizlik için geliştirilmiş eğitim-öğretim
programından yeterli ölçüde faydalanamayan bireylerdir (Şafak, 2013). Ağır ve çoklu
yetersizliği (AÇYE) olan bireyler ise birden fazla yetersizlikten etkilenmiş, sürekli ve yoğun
desteğe ihtiyaç duyan bireyler olarak tanımlanmaktadır (Şafak, 2013). Söz konusu bireyler, tek
bir yetersizlik türü için hazırlanan özel eğitim programlarına yerleştirildikleri takdirde kendileri
için hedeflenen düzeye gelmekte zorluk çekmektedirler. Çoklu yetersizliğe sahip bireylerin
eğitimlerinin yeterlilikleri ve gereksinimleri doğrultusunda özelleştirilmesinin yanı sıra özel
yetişmiş personel ve uyarlanmış öğretimsel materyallere gereksinimleri vardır (IDEA, 2011).
AÇYE olan çocukların eğitimini de kapsayan özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin ve
çalışacak öğretmen adaylarının, sınıflarında bulunan ve farklı gereksinimlere sahip öğrencilerin
öğretim sürecine etkin katılımının sağlanması, hedeflenen amaçlara ulaşmak açısından
önemlidir. Özellikle AÇYE olan öğrenciler, çevrelerindekileri anlamlandırabilmek için gerekli
olan duyuları (görme, işitme vb.) sınırlı şekilde kullanmaları sebebiyle, okul yaşantılarında
yoğun bir eğitsel desteğe ihtiyaç duymaktadırlar (Şafak, 2013). Bu destek çoğunlukla her
öğrenci ile bir ders süresi boyunca birebir ilgilenmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple, AÇYE olan
öğrencilerle çalışan öğretmenlerin her bir öğrencinin eğitim ortamından eşit düzeyde
faydalanabilmelerine yardımcı olması için işbirlikçi bir yaklaşımla çalışabilme becerilerine
sahip olmaları gerekmektedir. Öğretmenler bu sayede, her öğrenci için gerekli öğretim ve
materyal uyarlamaları yaparak, öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine yeterlilikleri
doğrultusunda işlevsel katılımını sağlayabilir, akademik performanslarını ve sosyal becerilerini
geliştirmede yardımcı olabilirler (Gürgür, 2005; Scruggs, Mastropieri ve McDuffie; 2007).
İşbirlikçi yaklaşımdan yola çıkan işbirlikçi öğretim, genel olarak sınıf öğretmenleri ile
özel eğitim uzmanlarının aynı sınıf ortamında birlikte yürüttükleri öğretim sürecini temsil eden
bir yöntemidir (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain ve Shamberger, 2010; Solis, Vaughn,
Swanson ve Mcculley, 2012). Aynı sınıf ortamında çalışan iki eğitimcinin, bilgi, beceri ve
sorumluluk paylaşım sürecini çerçeveleyen söz konusu yöntemden, hem genel eğitim
sınıflarında özel eğitime gereksinim duyan ya da risk grubunda olan öğrencilerle çalışan
eğitimciler hem de özel eğitim sınıflarında eğitim gören ve farklı gereksinimlere ihtiyaç duyan
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AÇYE olan öğrencilerle çalışan eğitimciler aktif olarak faydalanabilmektedir (Villa, Thousand
ve Nevin, 2008).
Birlikte çalışan eğitimcilerin işbirlikçi öğretimden faydalanabilmesi için tüm öğretim
sürecinin planlanması ve sürdürülmesinde bir arada çalışmaları gerekmektedir (Gürgür, 2005).
Eğitimciler bu sayede, farklı eğitim stratejilerini harmanlayarak standartlaştırılmış müfredatta
yer alan kazanımları her bir çocuğun gelişim özelliklerine ve öğrenme yeterliliklerine göre
uyarlayabilirler (Friend vd., 2010). Bu uyarlama sürecinde sınıfın fiziki yapısı, hedefler, öğretim
için ayrılan zaman ve ortaya çıkabilecek olası problemler belirlenerek, öğrencilerin ihtiyaçlarına
yönelik olarak farklı işbirlikçi modeller kullanılabilmektedir. Bu kapsamda geliştirilen işbirlikçi
modeller; a) öğretim yapan/gözlemci öğretmen (one teaching, one observing, b) istasyon
öğretimi (station teaching), c) paralel öğretim (parallel teaching), d) alternatif öğretim
(alternative teaching), e) ekip öğretimi (teaming), f) öğretim yapan/yardımcı öğretmen (one
teaching, one assistment) modelleridir (Gürgür, 2005; Sands, Kozleski ve French, 2000).
İşbirlikçi öğretimin ana amacı, planlama ve öğretim aşamalarında eğitimcilerin eşit şekilde
sorumluluk alması ve sundukları bakış açıları ile eğitim sürecinin zenginleşmesine katkı
sunmalarıdır (Villa vd., 2008). Bununla birlikte yapılan çalışmalar, özel eğitim okullarında ve
sınıflarında çalışan eğitimcilerin işbirlikçi yaklaşım kapsamında, sıklıkla paralel öğretim ve
alternatif öğretim modellerinden faydalandığı ve bu sayede farklı gereksinimlere sahip olan
öğrencilerini de sürece aktif olarak dâhil edebildiklerini ortaya koymuştur (Friend ve Cook,
2013, Murawski, 2009; Weiss ve Lloyd, 2012).
Özel eğitimcilerin faydalandığı modellerden biri olan paralel öğretim; eğitimcilerin
planlama ve öğretim sorumluluğunu paylaşarak belirledikleri gruplara aynı anda, aynı konuda
ayrı eğitim sunmasını içermektedir (Friend vd., 2010; Murawski, 2009). Bu model dâhilinde
yapılacak olan işbirliğinde eğitimcilerin ikisinin de konu içeriğine ve kazanımlara hâkim olması
ve anlatacakları grupların özelliklerine göre kullanacakları materyalleri ve öğretim yöntemlerini
belirlemeleri gerekmektedir (Mastropieri vd., 2005). Model, öğrencilerin yeterliliklerine göre
esnek hale getirilen bir öğretim sürecine olanak tanımaktadır. Bununla birlikte, sınıf ortamında
yapılacak fiziksel düzenlemelerle (sıra düzeni, öğrencilerin yerleşimi vb.) farklı yetersizlik
grubuna sahip öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıflarında da kullanıma uygun
niteliktedir. Bir diğer model olan alternatif öğretim; bir eğitimcinin büyük grup eğitimi yaptığı
sırada eş zamanlı olarak diğer eğitimcinin desteğe gereksinim duyan daha küçük bir gruba
dersin içeriğini kapsayacak şekilde sunduğu eğitimi kapsamaktadır (Friend ve Bursuck, 2012;
Murawski, 2009). Genel amacı özel öğrenme ihtiyaçları olan öğrencilerin ihtiyaç duydukları
bilgi ya da becerileri öğrenebilmeleri için bireyselleştirilmiş alan sunmak olan alternatif
öğretim, bu sayede hedeflenen konunun etkin öğretiminin sınıfın tamamını kapsayıcı nitelikte
olmasını sağlamaktadır.
İşbirlikçi öğretim modellerinin temel aldığı işbirlikçi çalışma becerileri de genel anlamda
öğretmenlerin ders süresince öğrencileri ortak şekilde yönlendirmesini kapsamaktadır. İşbirlikçi
çalışma becerisi, sınıf ortamı ve öğrencilerin gereksinimlerine bağlı olarak en uygun işbirlikçi
modeli seçmeyle başlayan bir süreçtir. Bu süreç, öğretmenlerin sınıfın ve öğrencilerin
gereksinimlerine göre çalışmada kullanılacak materyallerin hızlı ve etkin şekilde öğrencilere
tanıtılması için bir arada sunulması, öğretim sırasında problem davranışların önüne geçmek için
öğrenciler ile birebir ya da küçük/büyük grup şeklinde çalışılması, bireysel desteğe gereksinim
duyulan öğrencilerin belirlenerek, planlı şekilde birebir çalışılması, öğrencilerin o an ki
gereksinimleri doğrultusunda partnerlerin birbirlerini hızlı şekilde yönlendirmeleri ile devam
etmektedir. Sürecin sonunda öğretmenlerin birlikte yaptıkları çalışmaları değerlendirmeleri yer
almaktadır (Friend ve Cook, 2013).
Alan yazına bakıldığında işbirliği ile öğretim yaklaşımına dair gerek uygulamaya gerek
de durumu betimlemeye yönelik birçok çalışmanın yapıldığı ve bu çalışmaların da daha çok
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özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırılmasını sağlamak amacıyla okulöncesi, ilköğretim, orta
öğretim seviyelerinde genel eğitim ortamlarında gerçekleştirildiği görülmektedir. Salend ve
Johansen (1997) tarafından yapılan araştırmada, ikinci kademde kaynaştırma sınıflarında görev
yapan öğretmenlerin işbirliğine yönelik deneyimlerinin ve görüşlerinin belirlenmesi
hedeflenmiştir. Görüşmelere dayalı olarak yapılan çalışmada işbirliğinin öğretim sürecini daha
eğlenceli hale getirdiği aynı zamanda yeni öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili deneyimlere
fırsat sunulduğu belirtilmiştir. Wood (1998)’ un işbirliği yaklaşımından faydalanan
öğretmenlerin rollerini betimlediği araştırmasında, öğretmenlerin, işbirliğinin ilk zamanlarında
görev ve sorumlulukların paylaşımında anlaşmazlığa düşseler de uygulamaya yönelik
deneyimleri arttıkça rollerini daha net anlayarak birbirileri ile paylaşım içine girdiği sonucuna
ulaşmıştır. Austin (2001) ise öğretmenlerin iş birliğiyle öğretim yapıldığında konunun daha iyi
öğretildiğini ve öğrenciler arasında daha çok etkileşim fırsatları sağladığını ifade ettiklerini
ortaya koymuştur. Yurt dışında yapılan çalışmalarla birlikte ülkemizde de özel eğitim alanında
çalışan ve çalışacak olan öğretmenlerin işbirliği yaklaşımına yönelik görüşlerinin belirlenmesi
ve uygulamalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Gürgür (2005)’ün kaynaştırma
uygulamasına dâhil olan bir ilköğretim sınıfında gerçekleştirdiği eylem araştırmasında özel
eğitim öğretmeni ile işbirliği içinde çalışan sınıf öğretmenin kaynaştırma öğrencisi ile iletişim
kurma, dönüt verme gibi öğretmen davranışlarında gelişmeler olduğu gözlenmiştir. Vuran,
Bozkuş-Genç ve Sani-Bozkurt (2017) tarafından yapılan çalışmada da zihin engelliler
öğretmenliği programına devam eden öğretmen adaylarının işbirliği ile Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programları (BEP) geliştirmeleri ve bir ekiple birlikte çalışma becerilerini kazanmaları
süreci ve sonuçları betimlenmiştir. Çalışma sonunda, öğretmen adaylarının işbirliği ile çalışma
ve ekiple birlikte BEP hazırlama becerilerinin geliştiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, hemen hemen hepsinin, işbirliği ile öğretim
yaklaşımının hem öğretmenlerin mesleki gelişimlerine hem de öğrencilerin sınıf içi
performanslarına olumlu katkı sağladığını ortaya koymuştur. Söz konusu işbirlikçi yaklaşımın
benimsenmesi ve özel eğitim alanında sıklıkla kullanılan işbirlikçi modellerin içselleştirilmesi
için, öğretmen adaylarının deneyim kazanması esastır. Çünkü iyi öğretmen yetiştirmeyi
hedefleyen bir program, öğretmen adayını bilgi ve beceriyle donatmak kadar bu bilgi ve
beceriyi en iyi şekilde sergileyebilir hale getirmeyi de amaçlamalıdır (Devrim Dayı, 2011;
Gleason ve Hall 1991; Özyürek, 2008). Öğretmen adayları gerçek sınıf ortamında çalışırken
uygun dersler ve materyallerin geliştirilmesi, sınıf davranışlarını yönetme ve öğretim yapma
üzerine deneyimler kazanırlar. Bu deneyimler onlara üniversite sınıflarında öğrendikleri
öğretmenlik becerilerini gerçek sınıflarda etkili bir şekilde uygulamalarına izin verir (Şafak,
Yılmaz, Demiryürek ve Doğuş, 2016). Bu nedenle, öğretmen eğitiminin niteliğine göre sunulan
deneyim kazandırma süreci de farklılık göstermektedir. Genel anlamda, sınıf öğretmeni ve
üniversite danışmanı ile eş zamanlı yürütülen dönüt sürecinde, öğretmen adaylarının ulaştıkları
amaçlar değerlendirilerek, eksik öğrenmelerin tamamlanması sağlanmaktadır. Öğretmen
adayının performansının değerlendirilerek sunulan performans dönütü, öğretmenlik
becerilerinin kazandırılmasına ve öğretmenlerin öğrendiklerini sınıflarında uygulayabilmelerine
olanak sağlayan yöntemlerden biridir (Akalın, 2014). Yapılan çalışmalar, öğretmen yetiştirme
sürecinde kullanılan performans dönütünün, özel eğitim öğretmeni yetiştirme kapsamında da
sıklıkla tercih edildiğini göstermektedir (Akalın ve Sucuoğlu, 2015; Dayı, 2009; Erbaş ve
Yücesoy, 2002; Gürgür, 2013; Toro Zambrana, 1996; Vuran, Ergenekon ve Ünlü, 2014).
Özel eğitim öğretmen adaylarının yetiştirilme süresince verilen eğitim daha çok öğretime
yönelik stratejileri kazandırmaya yöneliktir. İşbirlikçi çalışmanın önemi, işbirlikçi çalışma
stratejisinin öğretimine yönelik bir ders almayan öğretmen adayları, sınıf uygulamalarında
başarılı öğretim süreçleri planlasalar bile kendi aralarında koordine olamamakta ve uygulama
kısmında hedeflerine ulaşmakta zorluk çekmektedirler. Hizmet öncesi kazandırılan becerilerin
içselleştirilmesi, öğretmenlerin hizmet içinde de bu becerileri aktif kullanmalarını sağlamaktadır
e-ISSN: 2536-4758

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/

Ağıır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen Dönütün

3

(Greenwood, Mabeady; 2001). Bu bağlamda çıkış noktası, yetersizliği olan öğrencilerin
genel eğitim ortamlarına dâhil edilmesi ve söz konusu öğrencilerin ihtiyaçlarına sistematik
olarak cevap verilmesi olan işbirlikçi öğretim; genel anlamda, bütünleştirilmiş sınıflarda, sınıf
öğretmeni ve özel eğitim öğretmeninin belirledikleri iş bölümü dâhilinde bir arada çalışmasını
hedeflemektedir (Madden ve Slavin, 1983; Yeşilyurt, 2000). Ulaşılmak istenen ana amaç,
yetersizlikten etkilenen öğrencilerin hepsinin bütünleştirilmiş eğitim ortamlarında akranları ile
bir arada eğitim alması olsa da ülkemizdeki mevcut fiziki koşulların yetersizliği, özel eğitimde
çalışan uzmanların sınırlı sayıda oluşu gibi etmenler özellikle AÇYE olan öğrencilere verilen
eğitimin, özel eğitim okullarında devam etmesine neden olmaktadır (Şafak, 2013; Şafak ve
Uyar, 2015). Bu nedenle aynı sınıf içinde AÇYE öğrencilerle çalışan özel eğitim
öğretmenlerinin, sundukları eğitimi daha verimli hale getirmek için işbirliğine dayalı bir tutum
oluşturması ve sürdürmesi gerekmektedir.
Bu çalışmanın amacı da AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen
performans dönütünün işbirlikçi çalışma becerilerine etkisini belirlemektir. Çalışmanın, AÇYE
olan öğrencilerle çalışacak öğretmenlere işbirlikçi çalışma becerilerinin öğretilmesi kapsamında
uygulamaya; özel eğitimde işbirlikçi çalışma becerilerinin kazandırılması kapsamında da
alanyazına katkısı olduğu düşünülmektedir.

2. YÖNTEM
Bu araştırma, araştırma grubunun kısıtlı sayıda olması nedeni ile deney öncesi
desenlerden tek grup öntest-sontest modeline göre planlanmıştır (Karasar, 2013). Modelin
sayıltısı, son test puanları, ön test puanlarından daha büyük ise bunun var olan bağımsız
değişkenin etkisi olduğudur. Denenen değişkenin etkili olup olmadığı ön test ve son test
ortalamaları arasındaki farkın anlamlılığının test edilmesi ile mümkündür. Araştırmanın bağımlı
değişkeni, işbirlikçi çalışma becerileri; bağımsız değişkeni ise, öğretmen adaylarına verilen
performans dönütüdür.
2.1. Çalışma Grubu
Amacı, AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen performans
dönütünün işbirlikçi çalışma becerilerine etkisini belirlemek olan çalışmaya, 2017-2018 eğitim
öğretim yılında Ankara ilinde AÇYE olan öğrencilerin sınıflarında öğretmenlik uygulaması
yapacak olan 12 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılan adayların tamamı özel
eğitime yönelik derslerle (matematik öğretimi, Türkçe öğretimi, sosyal bilgiler öğretimi vb.);
öğretmenlik alan bilgisi dersleri olan özel öğretim yöntemleri, materyal geliştirme, sınıf
yönetimi, öğretim ilke ve yöntemleri derslerinin yanı sıra “birden fazla yetersizliği olan
çocukların eğitimi” dersini başarı ile tamamlamıştır. Adayların uygulama yaptığı sınıflarda
bulunan öğrenciler; 6-14 yaş arası, AÇYE olan (görme yetersizliğine ek ağır ve orta düzeyde
zihinsel yetersizliği olan) öğrencilerdir. Ortalama iki kişilik olan (en az iki- en çok beş)
sınıflarda en az bir öğrencinin sözel dil becerileri çok sınırlı ya da hiç gelişmemiştir (jest ve
işaret dili ile iletişim kurabilmektedirler). Her sınıfta iki öğretmen adayının bulunduğu çalışma
kapsamında, altı farklı sınıfta bulunan 12 öğretmen adayından veri toplanmıştır.
2.2. Uygulama Danışmanları
Söz konusu çalışmanın tüm araştırmacılarının çalışma alanları özel eğitimdir ve bir
üniversitenin özel eğitim bölümünde uygulama danışmanlığı görevini de yürütmektedirler.
Araştırmacılardan ilki yaklaşık 15 senedir zihin engelliler okullarında, diğer üçü ise beş senedir
AÇYE sınıflarındaki öğretmenlik uygulamalarında danışmanlık yapmaktadır. Araştırma
kapsamında performans dönütlerinin tamamı ikinci araştırmacı tarafından verilmiştir.
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2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri doğal sınıf ortamında çekilen video kayıtları üzerinden yapılan
yapılandırılmış gözlemler üzerinden toplanmıştır. Gözlemlerin değerlendirebilmesi için
İşbirlikçi Çalışma Becerileri Kontrol Listesi (İÇBKL) geliştirilmiştir.
2.3.1. İşbirlikçi çalışma becerileri kontrol listesinin geliştirilmesi
AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen performans dönütünün
işbirlikçi çalışma becerilerine etkisini belirlemek için oluşturulan kontrol listesinin
hazırlanmasında, araştırmacılar tarafından öncelikle ilgili alanda literatür taraması yapılmış ve
örnek kontrol listeleri ile gözlem formları (Friend, Cook, 2013; Murawski, 2009; Scruggs,
Mastropieri, 2017) incelenmiştir. Örnekler doğrultusunda kontrol listesinin maddelerini
hazırlayan araştırmacılar, gözlemciler arası güvenirliğin sağlanması için her bir maddeyi
ayrıntılı şekilde açıklamışlardır. Hazırlanan kontrol listesindeki ifadelerin anlaşılırlığı, kapsamı
ve madde içerikleri ile ilgili olarak iki özel eğitim uzmanı ile iki ölçme değerlendirme
uzmanından görüş alınmıştır. Alınan görüşler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak,
kontrol listesine son hali verilmiştir (Ek 1).
2.4. Verilerin Toplanması
2017-2018 eğitim öğretim döneminde sürdürülen araştırmada, tek grup öntest- sontest
modeline uygun olarak öncelikle, AÇYE olan öğrencilerle uygulama yapan öğretmen
adaylarının aynı sınıf ortamında bir arada tamamladığı birinci dersler öntest verisi olarak video
ile kayıt altına alınmıştır. Kayıtlar alınmadan önce öğretmen adaylarının uygun şekilde video
kaydı yapmaları için kamera açısının öğrencileri ve yapılan etkinlikleri net olarak görmesi,
kameranın öğrencilerin dikkatini çekmeyecek şekilde yerleştirilmesi ve sesinin kontrol edilmesi
gibi açıklamalar yapılmıştır. Cep telefonu ile kayıt altına alınan ilk dersler (ortalama 30 dakika)
öğretmen adaylarının partnerleri ile sınıfta bir arada bulundukları ilk ders deneyimleridir. Her
ders için dersi yürüten ve gözlemlenen öğretmen adayına eşlik eden öğretmen adayı “partner”
olarak betimlenmiştir. Her sınıfta iki öğretmen adayı bulunduğu için her adaydan ayrı bir ders
hazırlayarak grup öğretimi olacak şekilde anlatması istenmiştir. Öntest için alınan kayıtlardan
önce adaylara herhangi bir dönüt verilmemiş ve kayıtlar esnasında araştırmacılardan hiçbiri sınıf
ortamında bulunmamıştır. Adayların birinci ders kayıtları tamamlandığında, belirlenen
uygulama danışmanı tarafından izlenerek her bir öğretmen adayı için İÇBKL doldurulmuştur.
Aynı danışman sonra her bir öğretmen adayının ilk derslerine işbirlikçi çalışma becerileri
bağlamında birebir dönüt vermiştir. Bu dönütler sırasında öğretmen adayı ile birlikte birinci ders
videosu izlenmiş ve doldurulan kontrol listesi üzerinden uygulama danışmanın odasında
performansa dayalı dönüt verilmiştir.
Verilen dönütlerin ardından, sontest verileri için öğretmen adaylarının ikinci ders
anlatımlarını kayıt altına almaları istenmiştir. İkinci ders anlatımları, staj takvimi dikkate
alınarak oluşturulmuş ve verilen ilk dersin ardından 3 hafta sonra yapılmıştır. İkinci ders
anlatımı kayıtları da birinci ders kayıtları gibi aynı uygulama danışmanı tarafından izlenerek her
bir öğretmen adayı için İÇBKL doldurulmuştur. İkinci dersin ardından verilen dönütler ilk
dönütlerde ilk ders anlatımına verilen dönütlerle aynı süreç izlenmiştir.
2.4.1. Performans dönütlerinin verilmesi
Her bir öğretmen adayının partneri ile birlikte sunduğu ilk derslerine ilişkin verilen
dönütler, birebir dönütlerdir. Bu kapsamda uygulama danışmanı, öğretmen adayının birinci
dersini izledikten sonra doldurduğu İÇBKL üzerinden, dönüt vermiştir. Dönütlerin tamamı
danışmanın odasında verilmiştir. Danışman tarafından birebir olarak görüşmeye alınan her bir
öğretmen adayının ilk ders videosu izlenerek, İÇBKL üzerinden yaptığı ve yapmadığı
maddelere ilişkin örnekler izletilmiştir. Öğretmen adayının ders anlatım süresince işbirlikçi
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çalışma becerilerine dair olarak partneri ile birlikte gerçekleştirdiği maddeler betimlenerek
pekiştirilirken (örneğin; “öğretim sırasında öğrencilerin gereksinimine ve sınıf ortamına bağlı
olarak beş farklı işbirlikçi öğretim yaklaşımından birini seçerek kullanır.” maddesini
gerçekleştiren adaya, “tebrikler, burada öğretim sırasında partnerin ile işbirliği içinde
çalışmışsın, bu yaptığın iş birliği “öğretimi yapan/yardımcı öğretmen modelini” kapsamakta
denilerek öğrenim modelinin içeriği anlatılmıştır); yapmadığı maddelerin işbirlikçi çalışma
becerileri süreci için önemi açıklanmıştır (örneğin; “öğretim sırasında yapılan etkinliklerde
bireysel desteğe gereksinim duyan öğrenciyle ilgilenmesi için partnerini yönlendirir.” maddesini
gerçekleştirmemiş ve bu nedenle grup öğretimini yarıda keserek öğrenci ile birebir ilgilenmeye
çalışmış bir adaya, partneri ile birlikte çalıştığı ve gerekli durumlarda öğrencilerle birebir
ilgilenmesi için yönlendirdiği takdirde dersin akışını bozmayacağı açıklaması yapılmıştır).
Hemen ardından, yapmadığı madde/maddeleri ders anlatımlarına nasıl ekleyebileceğine dair
sözlü dönüt verilmiş (örneğin; “partnerini, öğretim sırasında yapılan etkinliklerde öğrencilere
yardım etmesi için yönlendirir.” maddesini fen öğretiminde, bitki dikme etkinliği sırasında
uygulamamış bir adaya; her öğrencinin önüne materyalleri koyup, sıra ile çalışmanın, bekleyen
öğrencilerde problem davranışlara yol açtığını (materyalleri yere atma, sıraya vurma vb.), bunun
yerine partnerini diğer öğrencilere yardım etmek için yönlendirerek, bitki dikme etkinliğini
paralel bir şekilde tamamlayabileceği belirtilmiştir) ve bu dönütlere uygun olarak ikinci ders
hazırlıklarını yapmaları ve dersi anlatmaları istenmiştir. İkinci ders anlatımlarında öğretmen
adaylarına işbirlikçi çalışma becerilerine dair herhangi bir birebir ya da grup dönütü verilmemiş,
birinci ders anlatımlarındaki dönütlere dikkate alarak öğretimlerini tamamlamaları
hedeflenmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Yapılan araştırma sonucu elde edilen verilerin analizine geçilmeden önce verilerin normal
dağılıma sahip olup olmadığına bakılmıştır. Örneklem grubunun büyüklüğü 50’den küçük
olduğu için verilerin normal dağılıma uygunluğunu test etmek adına Shapiro-Wilk testi
kullanılmıştır (Büyüköztürk, 2012). Shapiro-Wilk testi için elde edilen anlamlılık düzeyleri (p)
incelendiğinde; bağımlı değişkenler için her iki gruptaki dağılımın p değerinin 0,05’ten küçük
olduğu görülmektedir. Bu durumda her iki grupta da normal dağılım göstermemektedir. Veriler
normal dağılım göstermediği için ilişkili t- testinin parametrik olmayan karşılığı olan Wilcoxon
işaretli sıralar testinin uygulanmasına karar verilmiştir. (Balcı, 2007; Büyüköztürk, 2012).
Verilerin çözümlenmesinde SPSS 21,0 istatistik paket programı kullanılmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Normallik testi

Öntest
Sontest

Statistic
.251
.241

Kolmogorov-Smirnov
df
12
12

p.
.036
.054

Statistic
.811
.830

Shapiro-Wilk
df
12
12

p.
.012
.021

2.6.Gözlemciler Arası Güvenirlik
Araştırmada, öncelikle her öğretmen adayı için kaydedilen birinci derslerin video
kayıtları belirlenmiş ve üçüncü araştırmacı tarafından izlenerek her bir öğretmen adayı için
İÇBKL doldurulmuştur. Birinci derslerde gözlemci güvenirliği hesaplandıktan sonra uygulama
danışmanı dönütleri vermiş ve öğrencilerden ikinci derslerin videolarını çekmelerini istemiştir.
İkinci derslerin videolarının tamamı da üçüncü araştırmacı tarafından izlenmiş ve her bir
öğretmen adayı için İÇBKL doldurulmuştur. Gözlemciler arası güvenirlik Görüş Birliği + Görüş
Ayrılığı/Görüş Birliği x 100 formülü kullanılarak hesaplanmıştır (Erbaş, 2012). Bu formül ile
yapılan hesaplama sonucunda, araştırmanın gözlemciler arası güvenirliği birinci dersler için
%94; ikinci dersler için %92,6 olarak belirlenmiştir.
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2.7.Sosyal Geçerlik
Araştırmanın sosyal geçerliği kapsamında araştırmaya katılan adaylara, araştırmanın
sonuçlarına ilişkin görüşlerini belirtebilecekleri dört adet açık uçlu soru sorularak öznel
değerlendirme yapılmıştır (Kurt, 2012). Bu değerlendirme kapsamında çalışma bittikten sonra
öğretmen adayları ile yapılandırılmış bir görüşme yapılmış ve sosyal geçerlilik verileri bu
kapsamda toplanmıştır. Görüşme sırasında ses kaydı alınmış, ardından ses kayıtlarının dökümü
oluşturularak, araştırmacılar tarafından betimsel şekilde analiz edilmiştir. Her bir öğretmen
adayı için görüşme süresi ortalama 30 dakika sürmüştür. Görüşmede öğretmen adaylarına
işbirliği içinde çalışmanın onlara ne gibi katkılar sağladığı, sınıf ortamını nasıl etkilediği,
işbirlikçi çalışma ile ilgili görüşleri, iyi bir işbirliği için öğretmenlerin sahip olmaları gereken
nitelikler sorulmuştur.

3. BULGULAR
Performans dönütünün işbirlikçi çalışma becerilerini geliştirmedeki etkisini belirlemek
için yapılan çalışmada 12 öğretmen adayının dönüt almadan önce ve dönüt aldıktan sonra
işledikleri derslerin video kayıtlarının İÇBKL göre izlenerek değerlendirilmesi, çalışmanın
öntest ve sontest verilerini oluşturmuştur.
Performans dönütünün AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarının işbirlikçi
çalışma becerilerini geliştirip geliştirmediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi Tablo 2’ de
verilmiştir. Analiz sonuçları sontest medyan puanının (medyan=8.00), öntest medyan puanından
(medyan=1) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek ve etki büyüklüğünün de büyük
olduğunu göstermiştir (Z=3.089, p<,05, r=,63). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları
dikkate alındığında, gözlenen bu farkın pozitif sıralar, yani sontest puanı lehinde olduğu
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, performans dönütünün AÇYE olan öğrencilerle çalışan
öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma becerilerini geliştirmede önemli bir etkisi olduğu
söylenebilir.
Tablo 2: Performansa dayalı dönüt öncesi ve sonrası işbirlikçi çalışma becerileri
puanlarının Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları
Sontest- Öntest

n

Sıra Ortalaması

Sıra Toplamı

z

p

Negatif Sıra

0

0.00

0.00

3.089*

0.002

Pozitif Sıra

12

6.50

78.00

Eşit
0
Toplam
12
*: Pozitif sıralar temeline dayalı.

AÇYE öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma becerileri kontrol
listesinde yer alan öğretim öncesi, sırası ve sonrasını alana ait 10 maddede gözlemciler
tarafından işaretlenen doğru bildirim sayısı, performansa dayalı dönüt almadan önce ve aldıktan
sonra her bir öğretmen adayı için farklılık göstermiştir. Tablo 3’te performansa dayalı dönüt
almadan önce ve aldıktan sonra toplam doğru bildirim sayısında anlamlı bir artış gözlenen
maddeler ile dönüt öncesi ve sonrası toplam doğru bildirim sayısı değişmeyen maddeler yer
almaktadır.
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Tablo 3: Performansa dayalı dönüt almadan önce ve aldıktan sonra toplam doğru bildirim
sayısı
Bildirimler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Öğretmen Adaylarının Dönütten Önce (1.
ders) Toplam Doğru Bildirim Sayısı
4
0
0
5
0
0
3
1
2
0

Öğretmen Adaylarının Dönütten Sonra (2.
ders) Toplam Doğru Bildirim Sayısı
12
10
12
11
12
0
12
10
10
7

Tablo 3’te yer alan bir numaralı bildirim, öğretim öncesinde ortam ve materyal
düzenleme alanına ait olan “öğretimde kullanacağı materyalleri öğretimden önce partneri ile
birlikte öğrencilere inceletir” maddesidir. İşbirlikçi çalışmada sırasında sınıfta aktif olarak görev
yapan öğretmenlerin öğretim için gerekli hazırlıkları birlikte yapabilme becerilerini kazanmaları
işbirliğini etkileyen önemli faktörlerdendir (Austin, 2001; Kohler Evans, 2006). Aynı zamanda
işbirlikçi çalışmalarda öğretmenlerin öğretime hazırlık becerilerindeki olumlu gelişmelerin
öğrenci öğrenmesine etkilerinin de olumlu olduğu vurgulanmaktadır (Austin, 2001; Friend, vd.,
2010). Bu bağlamda öğretimden önce kullanılacak materyali öğrencilere partneri ile birlikte
inceletmeyi, dönüt vermeden önce dört aday yapmışken, dönütün ardından yapılan İkinci
derslerde adayların sayısı 12 olmuştur yani adayların tamamı materyalleri partneri ile birlikte
öğrencilere inceletmişlerdir. Örneğin, aday dört ve altı, ilk dersinde öğretim öncesinde
materyalleri kendi yanlarında tutmuş ve sadece kendileri tüm öğrencilere uzun süre harcayarak
ve sınıf kontrolünü sağlamakta zorlanarak inceletmişken; ikinci derslerine başlamadan önce
sınıfındaki öğretim partnerleri ile materyalleri öğrencilerin konumlarına göre paylaşmış ve
öğrencilere daha kısa zamanda ve kontrollü bir şekilde materyalleri inceletmişlerdir.
İki numaralı bildirim, öğretim sırasında sınıf kontrolüne ait olan “Partnerini, öğretim
sırasında yapılan etkinliklerde öğrencilere yardım etmesi için yönlendirir.” maddesidir. Birden
fazla öğretmenin birlikte çalıştığı sınıflarda her öğretmenin getirmiş olduğu deneyimler ve
yeterlilikler birbirinden farklıdır (Friend vd., 2010; Scruggs ve Mastropieri, 2017; Vuran,
Bozkuş Genç ve Sani Bozkurt, 2017). İşbirlikçi çalışmalarda partnerlerin birbirlerini
yönlendirmeleri aynı zamanda deneyimlerin de paylaşımı ve aktarımı için fırsatlar sunmaktadır.
Öğretmenlerin partnerini uygun şekilde yönlendirmesi öğrenciler açısından dönütleri daha kısa
sürede almaları ve gözden kaçan hataları düzeltmelerinde önemlidir (Friend vd., 2010; Scruggs
ve Mastropieri Kohler Evans, 2006). Bu bağlamda öğretim sırasında yapılan etkinliklerde
öğrencilere yardım etmesi için partnerini yönlendirmeyi, dönüt öncesinde hiçbir aday
yapmamışken, dönütün ardından yapılan ikinci derslerde adayların sayısı 10 olmuştur yani
adayların neredeyse tamamı partnerini öğrencilere yardım etmesi konusunda yönlendirmiştir.
Örneğin dört numaralı adayın dönüt aldıktan sonraki ders kayıtları incelendiğinde kâğıt katlama
etkinliğinde partnerini yanındaki öğrencinin kağıdın renkli yüzünü tutmasına yardım etmesi için
göz işaretiyle öğrencilerin dikkatini dağıtmadan yönlendirdiği partnerinin ise durumu anlayıp
öğrencilerin doğru yüzü tutmasını sağladığı izlenmiştir.
Dört numaralı bildirim ise öğretim öncesi ve sırasında sınıf kontrolünün sağlanmasına ait
olan “Öğretim sırasında öğrencilerin gereksinimine ve sınıf ortamına bağlı olarak beş farklı
işbirlikçi öğretim yaklaşımından (birlikte öğretim, paralel öğretim vd.) birini seçerek kullanır.”
maddesidir. İşbirlikçi çalışmalarda uygulanacak öğretim yaklaşımı belirlenirken öğrencilerin
gereksinimleri, sınıf şartlarının uygunluğu ve öğretmenlerin genel yeterlilikleri önemlidir
(Austin, 2001; Friend vd., 2010; Gürgür ve Uzuner, 2010; Scruggs ve Mastropieri, 2017; Vuran,
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Bozkuş Genç ve Sani Bozkurt, 2017). AÇYE öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrencilerin
bireysel ihtiyaçlarının farklılığı ve fazlalığı göz önüne alındığında uygulanacak öğretim
yaklaşımının öğretmenlerin sınıf kontrolünü sağlayacak ve öğrencilerin ihtiyaçlarını
aksatmayacak biçimde eşit sorumluluk paylaşımını temel alarak tasarlanmış olması gerekir. Bu
kapsamda AÇYE öğrencilerin bulunduğu sınıflarda işbirlikçi yaklaşımlardan paralel
yaklaşımının kullanımının uygun olacağı belirtilmektedir (Austin, 2001; Scruggs ve
Mastropieri, 2017). Bu çalışmada da öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun paralel öğretim
yaklaşımı ile öğretimlerini gerçekleştirdikleri izlenmiştir. Öğretim öncesinde ve sırasında uygun
olan işbirlikçi öğretim yaklaşımını seçmeyi, dönüt vermeden önce hiçbir aday yapmamışken,
dönütün ardından yapılan ikinci derslerde adayların tamamı uygun olan işbirlikçi öğretim
yaklaşımını belirleyip kullanmışlardır.
Dört numaralı bildirim öğretim sırasında problem davranışlara müdahaleye ait olan
“Öğretim sırasında problem davranış gösteren öğrenciye partneri ile işbirliği içinde müdahale
eder.” maddesidir. Sınıfını etkili bir şekilde yöneten öğretmenden sınıftaki kuralları öğrencilere
belirtmesi, sınıfta ortaya çıkacak problem davranışları önceden belirleyip önlem alması veya
oluşacak problem davranışlara doğru biçimde müdahale etmesi beklenmektedir; bunlar
öğretmenliğin en temel işlevlerindendir (Aydın, 2000; Şahin, 2011). İşbirlikçi uygulamalarda iki
veya daha fazla öğretmenin öğrenci yeterliliklerine göre grup oluşturarak birlikte çalıştığı
sınıflarda oluşan problem davranışlara iki öğretmenin de müdahale etmesi öğrencilerde grup
şeklinde öğretim yapıldığı izlenimini ortadan kaldırmaktadır (Friend vd., 2010; Scruggs ve
Mastropieri, 2017). Bu da öğrencilerin her iki gruba da dâhil olduğunu benimsetmekte ve
öğrenme fırsatlarını artırmaktadır (Austin, 2001; Scruggs ve Mastropieri, 2017). Bu bağlamda
öğretim sırasında problem davranış gösteren öğrenciye müdahale etmeyi, dönüt vermeden önce
beş aday yapmışken, dönütün ardından yapılan ikinci derslerde adayların sayısı 11 olmuştur
yani dönütten sonra problem davranış gösteren öğrenciye partneri ile işbirliği içinde müdahale
eden adayların sayısı iki kat artmıştır. Örneğin altı numaralı adayın dönütten sonraki ikinci ders
kayıtları incelendiğinde pamuk yuvarlama sırasında pamuğu ağzına koymak isteyen öğrenci için
partneri pamuğu öğrenciden almaya çalışırken kendisi de sözel ifadelerle öğrencinin önündeki
tavşan figürü hakkında konuşarak öğrencinin dikkatini farkı bir yere yönlendirmeye çalıştığı
görülmektedir.
Beş numaralı bildirim, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını giderme alanına ait olan
“Öğretim sırasında yapılan etkinliklerde bireysel desteğe gereksinim duyan öğrenciyle
ilgilenmesi için partnerini yönlendirir” maddesidir. AÇYE olan öğrencilerin bireysel ihtiyaçları
birbirinden oldukça farklıdır. Bireysel ihtiyaçlarının doğru belirlenip bu ihtiyaçlara göre destek
sağlanması onlara sunulan eğitimin niteliği için önemlidir (Şafak, 2012). Bu açıdan öğretim
sırasında bireysel desteğe ihtiyaç duyan öğrenci ile ilgilenmesi için partnerini yönlendirmeyi,
dönütten önceki ilk derslerde hiçbir aday yapmamışken, dönütün ardından yapılan ikinci
derslerde adayların tamamı problem davranış gösteren öğrenciler için partnerini yönlendirmiştir.
Örneğin üç, dört ve beş numaralı adayların sınıflarında kas problemleri (zayıflığı) yaşayan
öğrenciler bulunmaktadır. Bu adayların kas probleminden dolayı öğrenciler zorlandıklarında
(yapıştırıcı kapağını açmak, pamuğu parmak uçları ile yuvarlamak vb.) partnerlerini öğrencilere
destek olması konusunda gerek işaretlerle gerekse sözel ifadelerle yönlendirdikleri izlenmiştir.
Altı numaralı bildirim, öğretim sırasında oluşabilecek sorunların önlenmesine ilişkin olan
“Öğrencilerin kullandıkları ortez/protez ya da teknolojik cihaz kullanımdan ötürü oluşan
sorunlarla ilgilenmesi için partnerini yönlendirir.” ifadesini içermektedir. Yardımcı teknolojiler;
yetersizlikten etkilenen bireylerin öğretimini bireyselleştirmek, bağımsızlıklarını artırmak ve
yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla kullanılan özel araç, hizmet ve yöntemlerdir (Reed ve
Bowser, 2005). Yardımcı teknolojiler, yetersizlikten etkilenen bireylerin okul-sınıf
düzenlemelerinde daha iyi bir eğitim alabilmelerine, öğrencilerin öğrenme fırsatlarına ve
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faaliyetlere katılımı arttırılmasına katkı sunma olanağı sağlamaktadır (Scherer, 2004; Yıldız,
2010). Daha önceki maddelerde görülen anlamlı artışa karşın altıncı maddede öğretmen
adaylarının aldığı puanlar dönüt öncesinde ve sonrasında olumlu ya da olumsuz bir değişim
göstermeden aynı kalmıştır. Bu durum öğretmen adaylarının sınıflarında ortez/protez ya da
teknolojik cihaz kullanan öğrencilerin bulunmamasından kaynaklıdır. Dolayısıyla bu madde ile
ilgili olarak öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma becerisi sergilemeleri gereken bir ortam
oluşmadığı görülmektedir.
Yedi numaralı bildirim ise işbirlikçi çalışmanın temel gerekliliklerinden olan öğretim
sırasında öğretmenlerin ortak dil kullanıma yönelik olarak “Partnerini de çalışmanın içine dâhil
edecek şekilde ortak dil kullanır” maddesini ifade etmektedir. Bu bağlamda öğretim sırasında
dönüt öncesi ortak dili kullanan öğretmen adayı sayısı üç iken, dönüt sonrası ortak dili
kullananların sayısı 12’ye yükselmiştir. Bu da tüm adayların ikinci derslerinde partnerleri ile
ortak dil kullandıklarını göstermektedir. Öğretmen adaylarının dönüt sonrası ders etkinlikleri
incelendiğinde öğretim süresi boyunca tüm ifadelerinde partnerlerini de sürece dâhil edecek
şekilde bütüncül, ortak bir dili benimsedikleri izlenmiştir.
Sekizinci bildirim yine öğretim sırasında yapılacaklardan “Partnerinin de ders ile ilgili
olarak öğrencilere soru sormasını teşvik eder.” maddesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda
süreci işbirlikçi bir öğretim olarak nitelendirebilmek için sürecin planlanmasında ve
sürdürülmesinde her iki partnerin de aktif olması gerekmektedir (Murray, 2004). Öğretim
sürecinde öğrencilerden anında dönüt alabilmenin yollarından biri de ders sırasında onlara
sorular sormaktır. İşbirlikçi bir öğretimi benimseyen öğretmen adaylarının her ikisinin de ders
içi sorular sorma bağlamında yine aktif olmaları beklenmektedir. Tablo 3 göz önünde
bulundurulduğunda görülmektedir ki, bu maddeyi dönüt öncesinde sadece bir öğretmen adayı
gerçekleştirmişken dönüt sonrasında sayı 10’a ulaşmıştır. Bu da neredeyse katılımcıların
tamamına yakını tarafından bu maddenin gerçekleştirilmiş olduğunu göstermektedir.
Öğretim sırasında yapılması gerekenlere yönelik son bildirim olan dokuz numaralı
bildirim “Hem partnerinin hem de kendisinin çalıştığı öğrencilerin derse katılımlarını sözel
olarak pekiştirir.” ifadesini içermektedir. İşbirlikçi öğretim, birbirinden bağımsız iki öğretmenin
aynı sınıfta bulunması değildir; sınıftaki her iki öğretmenin de tüm öğrencileri için eşit pay
sahibi olmalı anlamına gelmektedir (Gately ve Gately, 2001; Villa, 2014). Bu madde ile
bağlantılı olarak öğretim sırasında hem partnerinin hem de kendisinin çalıştığı öğrencilerin
derse katılımlarını sözel olarak pekiştirmeyi dönüt öncesinde sadece iki öğretmen adayı
yapmışken bu sayı dönütten sonra 10 olmuştur. Yani neredeyse tüm öğretmen adayları bu
bildirimi yerine getirmişlerdir.
Son bildirim olan 10. madde ise öğretim sonrasında yapılacak olanlardan “Öğretim
sonunda partneri ile işbirliği içinde değerlendirme etkinliğini yapar.” ifadesini belirtmektedir.
Ders sonunda yapılacak olan değerlendirme sadece ilerlemenin nasıl gittiğini belirlemek için
değil, düzeltilmesi gereken alanlarını belirlemek için de öğretimin sonuçlarının ortaya
konmasında önemli bir rol oynamaktadır (Archer ve Hughes, 2011; Mastropieri ve Scruggs,
2010). Dersle ilgili değerlendirmeyi birlikte yapan öğretmen adayları bir sonraki dersler için de
birbirlerine geri bildirim sağlamış olacaklardır. Bu bildirim ile ilişkili olarak Tablo 2
incelediğinde dönütten önce hiçbir öğretmen adayının öğretim sonunda değerlendirme
yapmadığı görülürken, dönüt sonrasında ikinci derslerinde partneri ile birlikte değerlendirme
yapan öğretmen adayı sayısının 7’ye yükseldiği görülmektedir.
3.1. Sosyal geçerliliğe ait bulgular
Öğretmen adaylarına işbirliği içinde çalışmanın onlara ne gibi katkılar sağladığı ile ilgili
genel olarak yapıcı ve kolaylaştırıcı katkılar gördüklerini ve bu şekilde çalışmanın daha verimli
olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen adaylarından biri bu görüşünü; “Partnerimle planımı
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paylaştığım için dersimi anlatırken hangi adımları izleyeceğimizi bildiği için öğretim daha akıcı
oldu. Arada o pürüzler olmadığı için de sınıfı daha iyi kontrol ettik.” şeklinde ifade ederken bir
başka öğretmen adayı; “Planlamayı birlikte yaptığımızdan dolayı uygulama ve sınıf yönetimi
daha kolay ve etkinlikler daha çok zevk alarak geçti.” ifadelerini kullanmıştır.
İşbirlikçi çalışmanın sınıf ortamını nasıl etkilediğine dair soruya ise öğretmen adayları
problem davranışlar için önleyici olduğunu ve etkili sınıf yönetimi sağladığı için derslerin de da
iyi geçtiğini belirtmişlerdir. Bir öğretmen adayı, “süreçte ikimizde neler yapacağımızı, kriz
yönetimi anında nasıl davranacağımızı, kimin neyi yapacağını bildiğimiz için herhangi bir
problem davranış oluşmadan etkinliği sürdürmemizde etkili oldu.” derken başka bir aday ise
“Sınıf yönetimi ve istenmeyen davranışların kontrol edilmesi konularında daha etkili oluyor.”
şeklinde bir ifade etmişlerdir.
Öğretmen adaylarına işbirlikçi çalışma ile ilgili görüşleri sorulduğunda kendilerine çok
faydalı olduğunu ve iletişimi geliştirerek esnek ve ılımlı bir ortam yarattığını belirtmişlerdir. Bu
görüşünü öğretmen adaylarından biri “Özellikle iş birliği yaparak ve öğretimin
koordinasyonunu sağlayarak daha verimli, eğlenceli öğretimler yaptık.” şeklinde ifade ederken;
bir başka aday ise “Görüşlerim olumlu yönde. Çünkü işbirlikçi çalışma sayesinde daha
programlı, kontrolün bizde olduğu ve verimli bir öğretim oldu.” demiş; bir diğer aday da
“İşbirlikçi çalışmanın çok faydası oldu. Sınıfta her şeyden haberdar oluyorsun partnerinle
paylaşımların ile. Öğrencilerin durumlarında gözden kaçırdığım bir şey olsa bile partnerim
söylüyor. Ders anlatımlarında daha akıcı oluyor.”
Sınıf ortamında iyi bir işbirliği için öğretmenlerde olması gereken niteliklerle ilgili soruya
öğretmen adayları; “Öğretmen diğer öğretmenin olumlu veya olumsuz eleştirilerine açık olmalı,
eksik veya yanlış yaptığını kabul etmeli ve bunu düzeltmeye çalışmalıdır.”, “İyi bir işbirliği için
karşısındakini dinlemeli, dinlediklerine saygı çerçevesinde geri dönüş sağlamalıdır.”,
“Birbirlerine karşı anlayış, hoşgörü, sorumluluk alabilme ve aldığı sorumluluğun bilincinde
olmalıdırlar ve dayanışma içinde olabilmelidirler.” şeklinde cevaplar vermişlerdir.
Sosyal geçerlik bulgularından da anlaşıldığı gibi işbirlikçi çalışma becerileri öğretmen
adayları için hem mesleki yeterlilik açısından katkılar sağlayan hem de öğrenciler ve öğretim
süreçleri açısından olumlu katkılar sağlayan becerilerdir.

4. TARTIŞMA ve SONUÇ
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen
adaylarıyla yapılan bu çalışmada performans dönütünün öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma
becerilerini geliştirmede önemli derece katkı sağladığı görülmektedir. Araştırma sonuçlarıyla
paralel olarak alanyazında pek çok çalışma performans dönütünün sık kullanılan ve etkili
olduğu bilinen bir dönüt türü olduğunu göstermiştir (Akalın ve Sucuoğlu, 2015; Dayı, 2009;
Erbaş ve Yücesoy, 2002; Gürgür, 2013; Timuçin, 2008). İncelenen araştırmalarda dönüt verme
için anında dönüt verme ya da gecikmeli dönüt verme süreçlerinin kullanıldığı görülmüştür. Bu
araştırmada ise performans dönütleri gecikmeli dönüt verme sürecine göre gerçekleştirilmiştir.
İleriki araştırmalara yönelik olarak anında dönüt verme işlem basamaklarının uygulandığı
araştırmalar planlanabilir.
Çalışmada öğretmen adaylarının verilen performans dönütlerinden sonraki öğretimlerinde
işbirlikçi çalışma becerilerini ilk öğretimlerine göre daha sık kullandıkları görülmektedir.
Alanyazın incelendiğinde performans dönütünün öğretmen yetiştirmede alanındaki öğretmenlik
becerilerine etkisinin olduğunu destekleyen çalışmalara rastlanmaktadır (Codding, Livanis, Pace
ve Vaca; 2008; Dayı, 2009; Digennaro, Martnes, Kleinmann, 2007; Erbaş ve Yücesoy, 2002;
Solomon, Klein ve Politylo, 2012; Vuran, Ergenekon ve Ünlü, 2014; Ward, Johnson ve
Konukman, 1998). Mevcut araştırmalardan elde edilen bulgular ışığında ileriki uygulamalar için
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özel eğitim öğretmeni yetiştiren programlarda uygulama ortamında dönüt verme süreçlerinin
daha etkili bir şekilde kullanılması önerilebilir.
Çalışmanın bulgularında öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma modelleri arasından
çoğunlukla paralel öğretim yöntemini tercih ettikleri görülmektedir. Alanyazındaki çalışmalar,
paralel öğretim ve alternatif öğretim modellerinin uygulamalarda sıklıkla tercih edildiğini ve
paralel öğretim modeli ile gerçekleştirilen öğretimlerde farklı gereksinimlere sahip olan
öğrencileri sürece aktif olarak dâhil edebildiklerini ortaya koymuştur (Friend ve Cook, 2013,
Murawski, 2009; Weiss ve Lloyd, 2012). İleriki araştırmalar için diğer işbirlikçi çalışma
modelleri ile de araştırmalar planlanarak işbirlikçi çalışma modellerinin etkililiği incelenebilir.
Bu çalışmada öğretmen adaylarına çalışmaya yönelik açık uçlu sorular yöneltildiğinde
adaylar işbirliği içinde çalışmanın onlara ne gibi katkılar sağladığı ile ilgili genel olarak yapıcı
ve kolaylaştırıcı katkılar gördüklerini ve bu şekilde çalışmanın daha verimli olduğunu ifade
etmişlerdir. Alanyazında işbirlikçi çalışmalarda öğretmen ve adaylarının çalışma sonrası
görüşlerine bakıldığında genel olarak öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının işbirlikçi
çalışmanın verimliliğine vurgu yaptıkları görülmektedir (Friend, vd., 2010; Hurley Chamberlain
ve Shamberger, 2010, Mastropieri ve McDuffie, 2007).
İşbirlikçi çalışmalarda verilen dönütler sırasında partnerlerin bir arada olması, verilen
dönütlerle öğretmenlerin işbirlikçi çalışma davranışlarını artırmada dönütlerin etkisini
arttırabilir. İşbirlikçi çalışma becerilerinin kazandırıldığı çalışmalarda partnerlerin ortak dönüt
almalarının dönütleri öğretim ortamlarında olumlu şekilde yansıtmalarında etkili olacağı
belirtilmektedir (Austin, 2001; Denton ve Hasbrouck, 2009; Friend, vd., 2010; Scruggs,
Mastropieri ve McDuffie, 2007). Bu doğrultuda ileri araştırmalar için partnerlere ortak dönüt
verilmesi şeklinde benzer bir çalışma planlanabilir.
Bu çalışma yalnızca öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilmiş, öğretmen adaylarına verilen
dönütlerin öğrenciler üzerindeki etkileri incelenmemiştir. İşbirlikçi çalışma becerilerinin
kazandırıldığı çalışmalarda işbirlikçi öğretmen davranışlarının öğrenci davranışlarındaki olumlu
etkilerine de bakılmasının önemi vurgulanmıştır (Hunt, Soto, Maier ve Doering, 2003; Idol,
Phyllis, Paolucci Whitcomb ve Nevin; 1995; Scruggs ve Mastropieri, 2017). İleriki araştırmalar
için bu boyutun da ele alınması yararlı olacaktır.
Bu çalışmada öğretmenlerin kazandıkları işbirlikçi çalışma becerilerini sürdürüp
sürdürmediklerine bakılmamış olması da araştırmanın bir başka sınırlılığı olarak düşünülebilir.
İşbirlikçi çalışma becerilerinin öğretildiği veya desteklendiği çalışmalar incelendiğinde genel
olarak kazanılan becerilerin sürdürülebilirliklerinin de izlendiği görülmektedir. Verilen
performans dönütleri sonucu öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma becerilerini uygulama
bittikten sonra sürdürmeleri önemlidir (Hunt, Soto, Maier ve Doering, 2003; Hurley
Chamberlain ve Shamberger, 2010; Scruggs, Mastropieri ve McDuffie, 2007; Scruggs ve
Mastropieri, 2017). İleri araştırmalarda benzer bir çalışma yapıldıktan sonra öğretmen
adaylarının kazandıkları işbirlikçi çalışma becerilerini sürdürüp sürdürmediklerine bakılabilir.
Bu çalışma AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarının işbirlikçi çalışma
becerilerini desteklemeye yönelik ulusal alanyazında yapılan ilk çalışma olması ve AÇYE
çocuklarla çalışacak öğretmen adaylarının ya da halen çalışmakta olan öğretmenlerin işbirlikçi
çalışma becerilerine dikkat çekmesi açısından önemlidir.
Çalışmaya AÇYE olan öğrenciler açısından bakıldığında işbirlikçi çalışma becerilerine
sahip öğretmenler aracılığıyla eğitim-öğretim faaliyetlerinden öğrencilerin sağlayacakları fayda
ve verimin artması ön görülmektedir. Bu, öğrencilerin eğitimden yararlanma düzeylerini
artırmak açısından önemli bir adım olacaktır. Bu kapsam da okullarda işbirlikçi çalışma
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kültürünün yerleşmesiyle hem AÇYE olan öğrencilerle çalışan öğretmenler hem de AÇYE olan
öğrenciler için eğitim sürecini olumsuz yönde etkileyen bir faktör ortadan kaldırılmış olacaktır.
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Extended Abstract
The term “severe and multiple disabilities” refers to individuals who are affected by multiple
disabilities and need continuous and intensive support. Individuals with severe and multiple disabilities
may need more intensive support than students with a single disability. According to IDEA (2011),
specially trained personnel are needed in addition to the privatization of the individuals with multiple
disabilities in line with their needs and competencies. The personnel who will work with children with
severe and multiple disabilities may be individuals working in different fields that correspond to the
disabilities of each child. It is necessary that the personnel should be from different fields and work in
cooperation. There is a positive relationship between the collaborative working skills of the teachers and
the performance of the students. Collaborative working is a method wherein two teachers work together
in the same class environment and share their skills, knowledge, and responsibilities. The collaborative
working method can be practiced in general education and special education classes. In our country, the
importance of collaborative working skills increases when teachers of children with severe and multiple
disabilities work in the same classroom environment. In the national literature to date, no studies have
been conducted to analyse the collaborative working skills of teachers working with children with severe
and multiple disabilities. In this study, performance-based feedback was provided to preservice teachers
working with students with severe and multiple disabilities, and the effect of this feedback on their
collaborative working skills was analysed. Since performance-based feedback was provided by evaluating
the performance of the preservice teacher, it is accepted as one of the methods enabling preservice
teachers to gain teaching skills and to practice what they learn in their classes. The study is important in
terms of emphasizing the collaborative working skills of the teachers who will work with the students
with severe and multiple disabilities and the collaborative working skills in the teaching process and
special education.
In the study, a one-group pretest-posttest design was used. The dependent variable was the
collaborative working skills and the independent variable was the performance feedback provided to the
preservice teachers.
Twelve preservice teachers who were assigned to teaching practice in classes of students with
severe and multiple disabilities in Ankara in the 2017-2018 school year participated in the study
voluntarily. All of the preservice teachers successfully completed the course “Education of Children with
Multiple Disabilities” in addition to the teaching field information courses as well as courses in special
education, namely courses on material development, classroom management, instructional principles, and
methods. The teachers’ practicum classes consisted of students with severe and multiple disabilities (i.e.,
visual disability as well as severe and moderate mental deficiency) who were between the ages of 6-14.
Data were collected from the 12 preservice teachers in six different classes.
Video recordings were made of structured observations in a natural classroom environment.
Before the recording process, the preservice teachers received instruction to ensure appropriate recording
techniques were used. The researchers prepared a Collaborative Working Skills Checklist (CWSC) and,
in the meeting with the preservice teachers, explained each item in detail in order to ensure inter-observer
reliability. For the data collection process, the preservice teachers a class that they had practiced in the
same class environment with their partners, and these recorded classes were coded as pretest data in the
CWSC. No feedback was provided to the teachers prior to the pretest recording, and the researchers were
not in the classroom environment during the recording. After the preservice teachers completed teaching
their first lessons, feedback was provided by the advisor in the context of collaborative working skills,
and the second set of video recordings were requested. Likewise, the second set of videos were watched
and coded using the checklist.
In the process of providing performance feedback, the first video of each preservice teacher was
watched and examples were shown to the preservice teacher during a private interview with the advisor of
the items that they did or did not perform, based on the CWSC. As part of the collaborative working skills
process, the advisor explained the importance of the items that the preservice teacher did not perform.
The preservice teachers were asked to use the feedback to help them prepare appropriately for the second
lesson. After the second course was completed, no feedback was provided to the preservice teachers.

e-ISSN: 2536-4758

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/

Ağıır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) olan Öğrencilerle Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen Dönütün

3

Before analysing the data obtained as a result of the study, it was evaluated to determine whether
the data had a normal distribution and the Shapiro-Wilk test was applied. The test revealed that the p
value of the distribution in both groups was lower than 0.05 for the dependent variables. Since the data
did not show normal distribution, the Wilcoxon signed-rank test was used, which is the nonparametric
equivalent of the related t-test, and the data were analysed using the SPSS 21.0 statistics package
program. The inter-observer reliability of the study was 94% for the first videos and 92.6% for the second
videos.
After the study was completed, a structured interview was conducted with the preservice teachers
and social validity data were collected. In these interviews, the preservice teachers were asked questions
about the contributions of the collaboration, how it affected the class environment, their opinions about
collaborative working, and the qualifications that the teachers should have for good collaboration. When
the social validity findings were analysed, it was seen that the collaborative working skills positively
affected the preservice teachers in terms of professional competence as well as students and teaching
processes.
When the results are interpreted in general, this study suggests that performance feedback can
make a significant contribution to the development of collaborative working skills, particularly those of
preservice teachers working with the students with severe and multiple disabilities.

EK 1
AÇYE OLAN ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ
İŞBİRLİKÇİ ÇALIŞMA BECERİLERİ KONTROL LİSTESİ
ÇALIŞMA: Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklarla Çalışan Öğretmen Adaylarına Verilen
Performansa Dayalı Dönütün Öğretmen Adaylarının İşbirlikçi Çalışma Becerilerine Etkisi
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ağır ve çoklu yetersizliği olan (görme ve ek yetersizliği olan)
öğrencilerle çalışan öğretmen adaylarına verilen performansa dayalı dönütün işbirlikçi çalışma
becerilerine etkisini belirlemektir.
Bu kontrol listesi öğretmen adaylarının ders sunumları sırasında kaydedilen görüntüleri içeren
videolar izlenerek doldurulacaktır. Videoda gözlemlenen öğretmen adayına eşlik eden öğretmen
adayı “partner” olarak değerlendirilecektir. Öğretmen adayları ilgili basamaktaki bildirimi
gerçekleştirdiyse “yaptı”, gerçekleştirmediyse “yapmadı” sütunu işaretlenecektir. Sunulan
dersin içeriğine bağlı olarak gözlemlenemeyen bildirimler için de “gözlenmedi” sütunu
işaretlenecektir.
GÖZLEMCİ:
GÖZLENEN:
Öğretmen Adayı Adı Soyadı:
Partnerin Adı Soyadı:
Gözlem konusu:
Toplam gözlem süresi:
Gözlem tarihi:
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İşbirlikçi Çalışma Becerileri

Yaptı
(1p.)

Yapmadı
(0p.)

Gözlenmedi Açıklama

1. Çalışma sırasında kullanılacak araç
gereçleri partneri ile birlikte öğrencilere
inceletir.
2. Partnerini, öğretim sırasında yapılan
etkinliklerde öğrencilere yardım etmesi
için yönlendirir.
3. Öğretim
sırasında
öğrencilerin
gereksinimine ve sınıf ortamına bağlı
olarak 5 farklı işbirlikçi öğretim
yaklaşımından (birlikte öğretim, paralel
öğretim vd.) birini seçerek kullanır.
4. Öğretim sırasında problem davranış
gösteren öğrenciyle partneri ile işbirliği
içinde müdahale eder.
5. Öğretim sırasında yapılan etkinliklerde
bireysel desteğe gereksinim duyan
öğrenciyle ilgilenmesi için partnerini
yönlendirir.
6. Öğretim
sırasında,
öğrencilerin
kullandıkları
ortez/protez
ya
da
teknolojik cihaz kullanımdan ötürü
oluşan sorunlarla ilgilenmesi için
partnerini yönlendirir.
7. Öğretim
sırasında
partnerini
de
çalışmanın içine dâhil edecek şekilde
ortak dil kullanır (örneğin; bizim
dersimiz, birlikte işleyeceğiz).
8. Öğretim sırasında partnerinin de ders ile
ilgili olarak öğrencilere soru sormasını
teşvik eder.
9. Öğretim sırasında hem partnerinin hem
de kendisinin çalıştığı öğrencilerin derse
katılımlarını sözel olarak pekiştirir.
10. Öğretim sonunda partneri ile işbirliği
içinde değerlendirme etkinliğini yapar.
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