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Çocuklar birçok yönden birbirlerine benzemekle beraber, her çocuk bir di erinden farklıdır. Her çocu un kendine
özgü, bedensel, bili sel, sosyal ve duygusal bir yapısı vardır. Geli im alanlarındaki yetersizliklerden dolayı, olumsuz yönde
etkilenen çocuklarda, genel e itim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel e itim hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır. Özel
gereksinimli bireyler, bireysel özelikleri ve e itim yeterlilikleri açısından akranlarına göre anlamlı farklılık gösteren bireylerdir.
Özel e itime gereksinimi olan çocuklar homojen bir grup de ildir, sahip oldukları engel türüne ve derecesine göre çe itli
gruplara ayrılmaktadır. Bu engel gruplarının önemli bir kısmını zihin engelli çocuklar olu turmaktadır. (Eripek, 1996)
Zihin engelli olan çocukların e itim amaçlarından biri de, onlara i levsel akademik becerilerin kazandırılmasıdır.
levsel akademik becerilerden bir tanesi olan matematikle ilgili becerilerin kazanılmasında dört i lem becerileri, önko ul
beceri olma özelli i ta ımaktadır. Matematik ile ilgili becerilerin kazanılmasında, çocukların ya adıkları güçlülüklerin büyük
kısmı dört i lem becerilerindeki yetersizlikten kaynaklanmaktadır. Matematiksel i lemleri hızlı ve do ru bir biçimde
yapılabilmesi ise, çarpma i lemi ile ilgili becerilerin yeterince kazanılmı olmasına ba lıdır (Campbell,1987, Mc Closekey,
Harley ve Sokol 1991).
Matematikte yapılan hataların ara tırıldı ı çalı malardan biri olan Cox (1975)’un engelli ve engelli olmayan
ö rencilerle yaptı ı bir ara tırmada, tüm ö rencilerin çok büyük bir kısmının dört i lem becerilerinde gözlemlenen hatalarının,
çarpma i lemlerindeki hatalardan kaynaklandı ı belirlenmi tir. Zihin engelli çocuklar, bütün matematik becerilerinde oldu u
gibi çarpım tablosunu ö renmede de sorun ya amakta, ço u çarpım tablosunu özellikle be lerden sonra ezberlemede
zorlanmaktadır.
AMAÇ
Bu çalı manın amacı, çarpım tablosunu ezberlemede zorlanan, hafif düzeyde ö renme yetersizli i ve ö renme güçlü ü +
sınır zekâ tanısı almı çocuklara, çarpım tablosunu ö retmekte kullanılan, “el parmaklarına de erler vererek kolay yoldan
çarpım tablosunu ö retim” yönteminin etkilili ini 6’lar çarpım tablosu ö retimiyle uygulayarak incelemektir.
YÖNTEM
Örneklem;
Çalı ma, özel bir e itim kurumda, bireysel e itim alan, 11–14 ya ları arasında kayna tırma e itimine devam eden, hafif
düzeyde ö renme yetersizli i ve ö renme güçlü ü+sınır zeka tanılı 3 kız, 2 erkek toplam 5 ö renci ile yapılmı tır. Tüm
deneklerin ortak özelli i, 6’lara kadar çarpım tablosunu biliyor olmalarıdır.
Ortam, lem,
Tüm oturumlar, bir özel e itim kurumunda, kameralı, bireysel e itim sınıflarında, bire-bir ö retim düzenlemesiyle, haftada 20
dakikalık iki oturum eklinde, toplam 8 haftada 16 oturum olarak düzenlenmi tir.

Araç-gereçler;
Ö retim uygulamalarında kullanılmak üzere, A4 kâ ıdına çizilmi , parmak de erlerini ve yapılan i lemleri gösteren be
ablon ve her bir çarpım basama ının (6*6, 6*7, 6*8, 6*9) ö retiminde izlenecek bir standart çalı ma yönergesi
hazırlanmı tır.
Ara tırma modeli;
Çalı mada, tek denekli ara tırma yöntemlerinden AB modeli kullanılmı tır. Ara tırmanın ba ımlı de i keni, zihin engelli
ö rencilerin 6’lar çarpım tablosunu ezberlemeden, kendi el parmaklarını kullanarak ö renmeleridir..
Ba ımsız de i keni; zihin engelli ö rencilere, 6’lar çarpım tablosu ö retiminde, el parmaklarına de erler vererek, çarpma
ö retimi uygulamalarıdır.
Uygulama,
Veri toplama;
Uygulamalar, her bir ö rencinin bireysel e itim ö retmeni tarafından, bireysel ders aldı ı kameralı sınıflarda gerçekle mi ,
ara tırmacı tarafından da izlenerek kayıt tutulmu tur.
Uygulayıcılar (ö retmenler), ara tırmacı tarafından, uygulama öncesi e itime alınmı , standart uygulama kayıtları ve
yönergeleri, ö retim yöntemi anlatılarak 2’ er uygulama çalı ması yaptırılmı tır.
Ba lama düzeyi oturumları; her denekte, ilk üç oturumda ba lama düzeyi verileri alınmı tır. 4.oturumdan sonra, ö retim
oturumlarına geçilmi tir.
Uygulama oturumlarında, önce, parmak de erleri uygulama ablonu kullanılarak anlatılmı , daha sonra, 6*6, 6*7, 6*8, 6*9
i lem basamakları ablonları üzerinden ö retim yapılmı tır.
Çalı ma, üst üste üç oturum sonucu, % 100 do ru ölçüte ula tı ında sonlandırılmı tır.

BULGULAR VE YORUM
Çalı ma süresince elde edilen bulgular, grafiksel olarak çözümlenmi , her bir çocu un ö renme durumları çizgisel grafiklerle
gösterilmi tir.
Grafik 1’ de, hafif düzeyde MR tanılı denek M,. 6’lar çarpım tablosunu, 6–7. oturumlardan sonraki arka arkaya üç oturumda
%100 do ru yanıt vererek ö renmi tir.
Grafik 2’ de hafif düzeyde MR tanılı denek Ö. 6’lar çarpım tablosunu 6–7. oturumlardan sonraki, arka arkaya üç oturumda
%100 do ru yanıt vererek ö renmi tir.
Grafik 3’ de hafif düzeyde MR tanılı denek S., 6’lar çarpım tablosunu 6.oturumdan sonraki, arka arkaya üç oturumda, %100
do ru yanıt vererek ö renmi tir.
Grafik 4’ de, ö renme güçlü ü+ sınır zekâ tanılı denek H.S. 6’lar çarpım tablosunu 4.-6. oturumdan sonraki arka arkaya üç
oturumda %100 do ru yanıt vererek ö renmi tir.
Grafik 5’ te, ö renme güçlü ü+sınır zekâ tanılı denek O., 6’lar çarpım tablosunu 4.-5. oturumdan sonraki arka arkaya üç
oturumda %100 do ru yanıt vererek ö renmi tir.
Uygulamada her denek, farklı oturum sayılarında, ö renmeyi gerçekle tirmi lerdir.
Örneklem gurubunda yer almayan otistik bozukluk tanılı E’ ye, bu yöntem uygulanmı tır. 4–5. oturumdan sonra 6’lar çarpım
tablosunu ö rendi i saptanmı tır.
Ara tırma sonunda “El parmaklarına de erler vererek kolay yoldan çarpma ö retim yönteminin”, 5 denekte de etkili oldu u
grafiklerde görülmektedir. Her 5 denekte, ö retim oturumlarının sonunda %100 do ru cevap ölçütüne ula mı tır.

Bu çalı ma, çarpım tablosunu ezberlemede zorlanan tüm ö renciler ve farklı gruplardaki (otistik, asperger, özel ö renme
bozuklu u gibi) kayna tırma ö rencilerine uygulanabilir.

