
 

  

 

AbleWithTechTools 

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocukların 

Eğitimi için  Yardımcı Teknolojiler Eğitiminde Sanal Gerçeklikle Desteklenmiş 

Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi 

Ortaklar tarafından 1.Fikri Çıktı 
Hazırlandı 

İlk fikri çıktı "Özel Eğitimde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı 

için Yüksek Öğretim Müfredatı"  ÇOMU tarafından koordine 

edildi. Makedonya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, 

Letonya Üniversitesi, İtalya Robot Okulu ve NARA Eğitim 

Teknolojileri, birinci fikri çıktıya önemli katkılar sağladılar. 

 Müfredat Programının amacı: 

Eğiitim sürecinden sonra katılımcılardan beklenenler: 

•  OSB'li öğrencilerin sosyal etkileşimde nasıl farklı 

olduklarını öğrenmeleri. 

•  OSB'li öğrencilerin dil ve iletişim becerileri 

hakkında bilgi edinmeleri. 

•  OSB'li öğrencilerin davranış kalıpları hakkında bilgi 

edinmeleri. 

•  Başvurunun kanıta dayalı uygulama olarak kabul 

edilmesi için gereken koşulların neler olduğunu 

öğrenmeleri. 

•  Yardımcı bir teknoloji aracı seçmeden önce 

öğrenciyi değerlendirmeleri. 

 

• Öğrencilere ve diğer ekip üyelerine yardımcı teknoloji 

aracını nasıl kullanacaklarını öğretmeden önce 

yardımcı teknoloji aracını nasıl kullanacağınızı 

öğrenmeleri. 

• Yardımcı teknoloji aracının amaçlanan amaç için 

kullanıldığından emin olmak için öğrenciyi izlemeleri. 

• OSB'li öğrencilerin eğitiminde kullanılan kılavuzlar 

hakkında bilgi edinmeleri. 

• Dahil edilen yardımcı teknoloji ile ilgili kanıta dayalı 

uygulamayı öğrenmeleri. 

Program, OSB'li bireyler için tasarlandı. 14 hafta 

sürecek program, özel eğitim ve yetişkin eğitimi 

merkezlerinin ilgili bölümlerine eğitim programlarını 

uygulama fırsatı vermektedir. 

Program; kanıta dayalı uygulamalar, farklı stratejiler, 

yöntemler, teknikler, pedagolitik yaklaşımlar ve didaktik 

ilkelerden oluşmaktadır. 

İKİNCİ E-BÜLTEN 

 

Hoşgeldiniz  

“Özel Eğitim Öğretmen 

Adaylarının Otizm Spektrum 

Bozukluğu olan Çocukların 

Eğitimi için Yardımcı 

Teknolojiler Eğitiminde 

İçin Sanal Gerçeklikle 

Desteklenmiş Öğretim 

Materyallerinin Geliştirilmesi” 

projesinin ikinci e-bültenine 

hoşgeldiniz. 

  

(ABLEWITHTECHTOOLS).  

Bu e-bültende tüm ortaklar 

tarafından yürütülen proje 

faaliyetleri hakkında bilgi 

vereceğiz. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 

projesi 2019 yılında Avrupa 

Komisyonu tarafından 

desteklenmiş ve Erasmus+ 

Programı (Ana Eylem 203-

Yükseköğretim Alanında 

Yenilikçilik için Stratejik 

Ortaklıklar) kapsamında 

fonlanmıştır. 
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Toplantının Riga'da yapılması planlandı fakat COVID-19 

nedeniyle toplantı, Letonya Üniversitesi koordinasyonunda 

çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya tüm ortaklar 

katılarak senaryolar hakkında görüşlerini bildirdiler. 

Toplantıda, film şeridinin NARA tarafından hazırlanması 

ve VR içeriğiyle ilgili bir sunumun ortaklarla paylaşılması 

kararlaştırıldı. 

 Yardımcı teknolojiler, en genel anlamda gelişimsel engelli 

bireylerin işlevsel becerilerini geliştirmek, sürdürmek ve 

arttırmak için kullanılan nesneler, araçlar, görsel uyaranlar 

ve ileri teknolojiye sahip ürünler olarak tanımlanabilir 

(Michel, 2004; Çuhadar, 2008). 

 

 

 

 

 

2020-1-TR01-KA205-081611 kodlu "Otizmli Çocukların 

Psikomotor Yeniden Eğitimi İçin  Yazılım Geliştirilmesi" 

başlıklı proje, Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye 

değer görüldü. ERASMUS + Gençlik Programı KA2 

Stratejik Ortaklıkları 2020 / R1 başvuru döneminde 

desteklenmeye değer görülen proje, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. 

2 yıl boyunca desteklenecek proje ile geleneksel eğitim 

yöntemlerinin ötesine geçilerek otizmli çocukların eğitimi 

için daha eğlenceli ve daha etkili öğrenme ve ilgiyi artırma 

yolları olan teknolojik uygulamalar kullanılabilecek.  

 

  Proje özeti  

Bu projenin odak noktası olarak, 

"otizm spektrum bozukluğu olan 

öğrenciler" sosyal iletişim ve 

etkileşimde zorluklar, tekrarlayan 

davranışlar, gecikmiş konuşma 

gelişimi, göz teması sorunları, 

muhakeme ve algı farklılıkları ve 

diğer öğrencilerle aynı şekilde 

akademik görevlerini yapmalarını 

önleyen yönelimleri bulunan 

öğrencilerdir. 

Özellikle OSB'li öğrencilerin sosyal 

ve iletişimsel zorluklarını  

hafifletmek için üretilen 

teknolojiler, öğrenmenin 

önündeki engellerin 

azaltılmasında önemli bir rol 

oynamaktadır. 

Bu yardımcı teknolojilerin OSB'li 

öğrenciler için nasıl kullanılacağı 

hakkında bilgi edinmek, özel 

eğitim  lisans öğrencilerine hem 

öğretim hem de teknoloji 

becerilerini geliştirmelerini 

sağlayacaktır. Aynı zamanda bu 

öğrencilerin öğrenme süreçlerini 

kolaylaştırmalarını da 

sağlayacaktır. 

Bu bağlamda, özel eğitim lisans 

öğrencileri için OSB'li öğrencilerin 

sosyal ve iletişimsel ihtiyaçlarını 

karşılayacak, uygun teknolojinin 
kullanımına ve seçimine, ne 

zaman ve nasıl kullanılacağına ve 

verimliliğini değerlendirecek bir 

müfredata ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu öneriyi çerçevelemek için 

yaptığımız İhtiyaç Analizi 

sonuçları, bu konuda eğitim 

kurslarının gerekliliğini ortaya 

koydu. Bu vesileyle; müfredat, 

modül ve sanal gerçeklik 

kaynaklarından oluşan öğretim 

materyalleri, eğitim sunumunda 

kullanılacaktır. 
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Öğretmenler, hangi yardımcı teknolojinin öğretim veya 

müdahaleye atıfta bulunduğunu, OSB'li öğrenciler için bir 

hedefin elde edilmesini destekleyen temel özellik olduğunu 

bulmalıdırlar. Bu nedenle öğretmenler hedeflenen becerilere ve 

davranışlara ve bu beceri ve davranışların mevcut bir yardımcı 

teknoloji aracı veya uygulaması kullanılarak nasıl elde 

edilebileceğine odaklanırlar. Proje, öğretmenler için yardımcı 

teknolojiler sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

Bu kapsamda Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan 

gelen Üniversite Özel Eğitim  uzmanları, psikomotor yeniden 

eğitim uygulamaları ile ilgili kendi ülkelerinde uygulanan bilgi ve 

deneyimlerini paylaşacaklar ve bu bilgiler gerekli yazılımın 

oluşturulması için temel veri olarak kullanılacaktır. 

Projenin hedef grupları, özel eğitimciler ve diğer profesyoneller, 

özel eğitim ve psikoloji öğrencileri ve otizmli çocuklardır. Proje 

süresince üç ülkede toplam 6 konferans ve 3 uluslararası 

toplantı düzenlenecek, 300 profesyonel ve geleceğin uzmanları 

yazılım kullanımı konusunda bilgilendirilecek ve eğitilecek ve 

bunlardan 75'inin kurumlarında yazılım setleri oluşturulacak. 

 

İkinci On-Line Toplantı 

 

 
ÇOMÜ’nün Yeni Otizm Projesi 

Kick-off Meeting 



 

  

Otizm Tedavi Modeli 

BİR GÖZ ATIN 
 
Otizmli kişilere 
uygulanan sanal 
gerçekliğin 
faydaları 
Son yirmi yılda, otistik çocukların 

eğitiminde sanal gerçeklik (VR) 

teknolojilerinin kullanımına yönelik 

araştırmalara büyük bir odaklanma 

olmuştur. Teknolojinin kullanımı, 

sosyal becerileri sanal ortamda 

(EV) kontrollü, tekrarlanabilir ve 

güvenli bir şekilde eğitmek için 

“gerçek dünyada” maruz kalmaya 

izin verir. 

Didehbani (2016), Parsons ve 

Cobb (2011) ve Tzanavari (2015) 

tarafından yapılan araştırmaya 

göre,  sanal ortamda öğrenilen 

sosyal becerilerin etkileşimlere 

genelleştirilmesi için sosyal 

senaryoların farklı bağlamlarda 

bireyselleştirilmesi, prova edilmesi 

ve tekrarlanmasını öneren günlük 

yaşam etkileşimiyle sanal 

gerçeklerle öğrenilen kanıtlar 

bulunmaktadır 

Buna ek olarak, bu teknolojinin 

otizm spektrumundaki çocukların, 

gençlerin ve yetişkinlerin 

öğrenmesini destekleme 

potansiyeli, profesyoneller, 

öğretmenler ve terapistler 

tarafından uygulanacak çeşitli 

diğer yaklaşımlarla ve bunların 

kullanımıyla hesaba katılmalıdır. 

Hayatlarını kolaylaştırmalarına 

yardımcı olan bir araç olmalıdır. 

                            

En yeni otizm tedavi modeline kapsamlı bir genel bakış, 

Odom (2010), OSB'li bireyler için kapsamlı tedavi 

modellerinin değerlendirilmesi raporunda özetlenmiştir. 

Uygulamalar OSB'li öğrenciler, ortak öğrenme çıktıları, 

ortak öğrenme özellikleri, uygulama kategorileri ve 

uygulamaları olan dört boyut altında sınıflandırılabilir 

(Coppin, 2018). 

Teknoloji otizmli çocukların sosyal dışlanmasını engelleyebilir 

Robotlar, otizmli çocukların beyinlerinde bir ödül ve 

motivasyon sistemine köprü görevi görebilir. Bir 

çocuğun dikkatini bir durumun sosyal olarak ilgili 

özelliklerine yöneltebilir ve sosyal beyin tepkilerini 

şekillendirebilirler. Robotlar, duyusal sorunları 

hedeflemede de yararlı olabilir. Otizmli çocuklar, yüksek 

sesli müzik, parlak ışıklar veya güçlü kokuların 

varlığında genellikle bunalmış veya endişeli hissederler. 

Dikkatlice kalibre edilmiş uyaranlar sağlayan ve 

çocuğun tepkilerine gerçek zamanlı olarak uyum 

sağlayan robotlarla etkileşim kurmak, otizmli çocukların 

bu duyusal sorunlarla başa çıkmayı ve bunları iletmeyi 

öğrenmelerine yardımcı olabilir. 

Bilim adamlarının davranışla ilişkili sinirsel aktiviteyi keşfetmelerine 

olanak tanıyan nörogörüntüleme teknolojisi, otizmli çocukların duygu ve 

düşüncelerini düzenlemelerine nasıl yardımcı olabileceklerine dair 

içgörüler sağlayabilir. Bu teknoloji bize, örneğin, sosyal dışlanmanın 

hem tipik bireylere hem de otizmli insanlara farklı nedenlerle zarar 

verdiğini gösterdi. 

Teknolojinin bizi çevremizden nasıl ayırdığından sık sık bahsediyoruz. 

Ama aynı zamanda çocuklarımızın birbirleriyle bağlantı kurmalarına, 

daha etkili kendi kendilerini savunmalarına ve kendi karar verme ve 

bağımsızlıklarını desteklemelerine yardımcı olabilir. Dışlanmayı ortadan 

kaldırmak ve anlayışı teşvik etmek için hayati bir araç olarak ortaya 

çıkışında, teknoloji aslında hepimizin daha büyük insanlığımızı 

kucaklamamıza yardımcı oluyor. 

 

                            

Öğretmenler ve uzmanlar, kategorilere karar vermek 

için aşağıdaki boyutları takip edebilir; ancak, tüm 

öğrencilerin farklı ve benzersiz olduğunu bilmek 

önemlidir. Yöntem, teknik ve uygulama seçimi 

öğrencinin öğrenme ihtiyaçları açısından 

kararlaştırılmalıdır. 
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BİR GÖZ ATIN  

Sanal Gerçeklik 
Nedir ? 

Sanal gerçeklik (VR), bir kişinin 

ekranlı özel gözlükler veya 

sensörlü eldivenler gibi özel 

elektronik cihazlar kullanarak 

yapay bir üç boyutlu ortamda 

etkileşime girebileceği 

bilgisayar tarafından oluşturulan 

simülasyonu ifade eder. Simüle 

edilmiş yapay ortamda, 

kullanıcı çeşitli eserleri ve 

işlemleri gerçek dünyada 

olduğu gibi keşfedebilir (Seth, 

2018). 

Geleneksel kullanıcı 

arayüzlerinden farklı olarak VR, 

kullanıcıyı yüksek çözünürlüklü 

bir deneyime taşır. Önlerinde 

bir ekranı görmek yerine, 

öğrenciler kendilerini kaptırırlar 

ve sanal gerçeklik ortamlarında 

tanımlanan 3B dünyalarla 

etkileşime girebilirler. Görme, 

duyma, dokunma, hatta koku 

alma gibi olabildiğince çok 

duyuyu simüle ederek, 

bilgisayar bu yapay dünyaya 

açılan bir bekçiye dönüştürülür. 

Neredeyse gerçek VR 

deneyimleri için tek sınır, 

içeriğin kullanılabilirliği ve ucuz 

bilgi işlem gücüdür (Bardi, 

2019). 
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BİR GÖZ ATIN  

Eğitimde Sanal 
Gerçeklik 
Kullanmanın 
Faydaları 

 

1. Easy Access 

 

2. Breaking The Laws of Physics 

 

3. Gamification 

 

4. Immediate Engagement 

 

5. Language Options 

 

6. Experience Facilitator 

 

7. Remote Presence 

 

8. Making Impossible “POSSIBLE” 

 

9. VR Content Creation 

 

10. Global Teleportation 

 

 

Üçüncü On-Line Toplantı 
 

 

 

Toplantı Düzce Üniversitesi koordinatörlüğünde on-line olarak gerçekleştirildi. Doç. Dr. Feyzullah Şahin on-line toplantıya 

başkanlık etti. 20 Temmuz 2020'de gerçekleştirilen toplantıya tüm ortaklar katıldı. 

Toplantıda ortaklar müfredatın bitmiş kısımlarını revize etti. Ortaklar daha sonra müfredatın ders planlarını (modülleri) 

birbirleriyle paylaştılar. Tüm ortaklar ders planları üzerinde çalışmaya ve Eylül ayında bitirmeye karar verdiler. Emre Çelik 

(Nara EdTech) Sanal Gerçeklik ortamı ile ilgili bir sunum yaptı. Doç.Dr. Feyzullah Şahin, takvime uymak için müfredatın Eylül 

ortasına kadar bitirilmesini önerdi. Emanuele Micheli (SdR), proje faaliyetlerinin kalite kontrolleri hakkında bilgi verdi. 

Aleksandra Konopka (SAN), ortaklardan projenin sosyal medya sayfalarını desteklemelerini istedi. 

COMU, IO 1 hakkında bilgi verdi ve her bir ortak için ders planları istedi. Ortaklar ders planlarını hazırlamayı kabul etti. Proje 

web sayfası ve e-bülten 1 farklı dillere çevrildi. 

Ortaklar arasında kalite yönetimi ve kalite değerlendirmesi tartışıldı. Projenin başarıyla devam ettiği görüldü. 

Ortaklar ayrıca Türk Ulusal Ajansının son düzenlemelerini de tartıştı. Ortaklar, çevrimiçi toplantılara devam etmeye ve 

çoğaltıcı etkinlikleri Covid 19 Pandemik durumuna göre düzenlemeye karar verdi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 Eylül tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen 3. Uluslararası Mühendislik Eğitiminde Öğretim Teknolojileri 

Sempozyumunda “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Etkili Yüksek Teknoloji Uygulamaları: Sanal 

Gerçeklik” ve “Sanal Gerçeklik Kaynaklarının Geliştirilmesi Teknoloji Araçlarını Tanıtma” başlıklı bildirinin sunumu Otizm 

Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar için Özel Eğitim Öğretmenliği Lisansına proje ekibi tarafından hazırlanan tanıtım 

yapıldı. 

Ayrıca Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 53 öğretmene proje hakkında bilgi verildi. 

 

Eğitimde Sanal 
Gerçeklik 
Kullanmanın 
Faydaları 

 

1.Kolay erişim 

 

2. Fizik Yasalarını Yıkmak 

 

3. Oyunlaştırma 

 

4. Anında Katılım 

 

5. Dil Seçenekleri 

6. Kolaylaştırıcıyı Deneyimleme 

 

7. Uzak Durum 

 

8. İmkansız "MÜMKÜN" Kılmak 

 

9. VR İçerik Oluşturma 

 

10. Küresel Işınlanma 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABLEWITHTECHTOOLS   Sayı 02   Eylül 2020 

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu 

tutulamaz. 
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Otizm, Yüksek Öğretim ile İlgili Facebook Sitelerinde Duyurular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

     
Gelecek Etkinlikler 

• "OSB'li Çocukların Eğitimine Yardımcı Teknolojiler" Yüksek Öğretim Müfredatının 

Hazırlanması 

• Dördüncü Ulusötesi Proje Toplantısı 

Referanslar 
1 https://psious.com/the-benefits-of-virtual-reality-applied-to-people-with-autism/ 
2 https://www.spectrumnews.org/opinion/viewpointchnology-can-curb-social-exclusion-children-autism/  

facebook.com/ablewithtechtools 
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