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DAĞITIM YERLERİNE
 

Küresel salgın sürecinde uzaktan, dijital ortamda eğitim devam ederken engelli öğrencilerimiz
farklı problemlerle karşılaşmaktadırlar. Sadece farkındalık arttırarak sunumlarda, ders
hazırlıklarında ve ders anlatımında dikkat edilecek küçük değişiklikler engelli öğrencilerimiz
için büyük anlam ifade edecektir.
 
Uzaktan öğretimi engelli öğrencilerimiz için mümkün olduğunca erişilebilir kılmak için
gerekli tedbirler imkanlar çerçevesinde alınmalıdır. Bunun için:
 
Üniversitelerimizin ilgili programlarında engelli öğrenci bulunup bulunmadığı belirlenerek
engel grubuna göre alınması gereken önlemler konusunda dersi veren öğretim elemanı
bilgilendirilmelidir. Canlı ders bağlantıları için engelli öğrencilerle görüşülerek canlı ders
platformunda yaşanan sorunların giderilmesi için tedbir alınmalıdır. Kullanılan uzaktan eğitim
sistemlerine yönelik bu öğrencilere yazılı olarak da bilgi verilmelidir.
 
İşitme engelli öğrencilerimiz için ders içeriklerinin metin olarak da sağlanması, ders
anlatımlarının mümkünse alt yazılı olarak da verilmesi, ders içeriğinin önceden metin olarak
öğrenciye gönderilmesi, dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim
elemanının ekranda görünmesinin sağlanması; görme engelli öğrencilerimizin okuyucu
sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin metinlerde kullanımı açısından özen
gösterilmesi, sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılması, görsel içeriklerin, grafik
ve tabloların ders anlatımı sırasında betimlenmesi, özellikle sınavlarda grafiklerin
betimlenmesi; sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınması gibi tedbirler
değerlendirilmelidir. Zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan az sayıda
öğrencimizin de yükseköğretimle bağlantısının kopmaması için özen gösterilmesi, düzenli
aralıklarla aile ve öğrenciyle temasa geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan
akademisyenlerden de destek alınması imkanlar dahilinde sağlanmalıdır.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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