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Yarıyıl
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2

4

Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili

Türkçe

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Türü

Seç. Alan Eğitimi

Dersin Koordinatörü

Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU

Dersi Verenler

Öğr.Gör. Özlem ÜNAL

Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı

Yönelim becerileri; kişinin pozisyonu ve çevresindeki önemli nesnelerle ilişkisini belirlemek için görme, işitme, koklama, dokunma
duyularını kullanma sürecidir. Bağımsız hareket ise; güvenli, etkili ve bağımsız olarak hedefe doğru hareket etmesi anlamına
gelmektedir. Görme yetersizliği olan bireylerin iyi yönelim ve bağımsız hareket becerilerine sahip olmaları toplumsal yaşamdaki
bağımsızlıkları açısından son derece önemlidir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanması,Dersle ilgili temel kavramların öğretimi. (Bağımsız hareket,
yönelim, rehber, rota tayini, kinestetik vb.),Bina içi rehberli hareketler (Rehber tutuşu, rehberle iletişim v.b).,Rehberli hareketler ve
yürüme teknikleri(Hatalı rehber tutuşu, dar geçit tekniği, merdiven iniş-çıkış,v.b). ,Rehbersiz hareketler ve yürüme teknikleri (Duvar
takibi, alçak-yüksek kol, dairesel ve paralel arama teknikleri v.b).,Sesin mesafesi ve yön tayini (Ses kaynağının tespiti, sesleri ayırt
etme).,Çapraz baston tekniği (Bastonun tanıtılması).,Çapraz baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).,Sarkaç baston tekniği (Nedir,
nerelerde kullanılır).,Sarkaç baston tekniği (Konuyla ilgili videolar).,Zihinsel harita tekniği (Ada çalışmaları) (Ada nedir, ada
çalışmalarının faydaları).,Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş
-biniş).; konularını içermektedir.

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Öğretim Yöntemleri
Ölçme Yöntemleri
Ders Akışı
Sıra

Konular

1

Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanması

2

Dersle ilgili temel kavramların öğretimi. (Bağımsız hareket, yönelim, rehber, rota
tayini, kinestetik vb.)

3

Bina içi rehberli hareketler (Rehber tutuşu, rehberle iletişim v.b).

4

Rehberli hareketler ve yürüme teknikleri(Hatalı rehber tutuşu, dar geçit tekniği,
merdiven iniş-çıkış,v.b).

5

Rehbersiz hareketler ve yürüme teknikleri (Duvar takibi, alçak-yüksek kol,
dairesel ve paralel arama teknikleri v.b).

6

Sesin mesafesi ve yön tayini (Ses kaynağının tespiti, sesleri ayırt etme).

7

Çapraz baston tekniği (Bastonun tanıtılması).

8

Çapraz baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).

9

Sarkaç baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).

10

Sarkaç baston tekniği (Konuyla ilgili videolar).

11

Zihinsel harita tekniği (Ada çalışmaları) (Ada nedir, ada çalışmalarının faydaları).

12

Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs
ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).

Ön Hazırlık

Kaynaklar
Dersin içeriğine ilişkin kitaplar, makaleler, görsel ve yazılı tüm kaynaklardan yararlanarak videolarla da desteklenerek sunum yapılacak, öğrencilerin empati kurması
sağlanarak uygulamalı işlenen ders işlevsel hale getirilecek, kaynaklar öğrencilerle dijital ortamda paylaşılacaktır.
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