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B A Ş L A R K EN  

Engelliler için geliştirilen teknoloji araçları, bu bireylerin 

özerkliklerini, özgüvenlerini ve refahlarını sürdürebilmeleri 

veya hayatlarını iyileştirebilmeleri için özel destek sağlayan 

cihaz veya sistemleri ifade eder. Bu araçlar, sosyal, 

davranışsal, bilişsel, algısal veya fiziksel koşullarla ilgili çok 

çeşitli özel ihtiyaçları karşılayabilmektedir. 

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler genellikle sosyal iletişim, 

etkileşim, tekrarlayan davranışlar, gecikmiş konuşma 

gelişimi, göz teması sorunları, akıl yürütme ve farklılaşan 

algılar konusunda akranlarına nazaran zorluk çekerler. Bu 

öğrenciler aynı zamanda akademik görevlerini diğer 

öğrencilerle aynı şekilde yerine getirmelerini engelleyen 

yönelim ile ilgili zorluklar yaşarlar. OSB'li öğrencilerin sosyal 

ve iletişimsel zorluklarını hafifletmek için özel olarak 

üretilen teknolojiler, öğrenmenin önündeki engellerin 

azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu yardımcı 

teknolojilerin OSB'li öğrenciler için nasıl kullanılacağı 

hakkında bilgi edinmek, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 

öğrencilerinin hem öğretim hem de teknoloji kullanımı 

becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. 

Bu program, “OSB'li Öğrencilerin Sosyal ve İletişim 

Becerilerinin Geliştirilmesi için Kullanılan Teknoloji 

Araçlarına Giriş” yüksek öğretim ders programı olarak 

hazırlanmıştır. Program üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölüm Otizm Spektrum Bozukluğu, Sosyal ve İletişimsel 

Zorluklar, Yardımcı Teknoloji Araçları ve bunların 

sınıflandırılması, programın amacı, kavramlar, anahtar 

kelimeler, terminoloji, OSB'li çocukların iletişim becerilerini 

desteklemek için kanıta dayalı müdahalelere örnekler 

hakkında genel bilgiler vermektedir. İkinci bölüm, yüksek 

öğretimde VR kullanımına ilişkin tamamlayıcı bir rapor 

içermektedir. Üçüncü bölüm ise müfredatın içeriği, 

üniteleri, konuları, öğrenme çıktıları, öğretme ve öğrenme 

süreci, öğretim materyalleri ve değerlendirme yöntemleri 

gibi bileşenleri hakkında bilgi verir. Son bölümde teşekkür 

ve referansları bulabilirsiniz. 

Öğretim Programının Modüllerine (Ders Planları) proje web 

sitesinden ulaşabilirsiniz.  

 
 

  

BİLİYOR MUYDUNUZ? 

 

Otizm Spektrum Bozukluğunun 

tedavisi mümkün değildir ve 

dolayısıyla OSB’li bireylerin ve 

ailelerinin yaşamları boyunca 

desteklenmesi gerekmektedir. 

(Sussman et al., 2015). 
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Metodoloji  

Sürecin başında, ortak kuruluşların üyeleri e-postalar aracılığıyla yazışmışlardır. Birinci Rapor olan “Otizm Spektrum Bozukluğu 

& Sosyal ve İletişimsel Zorluklar” adlı belgenin hazırlanması ve bu belgenin içeriğine karar verilmesi amacıyla bir çevrimiçi 

toplantı düzenlenmiştir. Tüm konsorsiyum üyeleri, raporun başlıklarında birkaç değişiklik yaptıktan sonra NARA ED-TECH'in 

sunduğu rapor şablonu üzerinde mutabık kalmışlardır. Düzce'de düzenlenen açılış toplantısında ortaklar raporlarını 

paylaşmışlar ve içerikleri yenilemişlerdir. Bu toplantıda ikinci rapor olan “Otizm Spektrum Bozukluğu 

Olan Çocukların Öğrenme Sürecini Hızlandırmaya Yönelik Yardımcı Teknoloji Araçları” adlı belgenin 

hazırlık süreci planlanmıştır. 

Başlangıç toplantısının ardından sürecin izlenmesi için bir çevrimiçi toplantı daha 

gerçekleştirilmiştir ve ikinci rapor içeriği bütün ortakların katkısı ile hazırlanmak 

üzere arşivleme ve paylaşım amacıyla çevrimiçi bulut platformuna yüklenmiştir. 

Ortak çalışmanın ardından, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ tüm raporları tek bir raporda 

birleştirmiş ve NARA ED-TECH bu rapora gerekli çeviriler, düzenlemeler ve grafik 

tasarımla son şeklini vermiştir 

NARA-ED-TECH, ayrıca yükseköğretimde sanal gerçekliğin kullanımına ilişkin bilgiler 

veren tamamlayıcı bir rapor hazırlamıştır. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

öğretim programının içeriğini ön raporlardan yola çıkarak hazırlamıştır. 

Ardından çevrimiçi bir toplantı yapılmış ve toplantıda tüm ortaklar geri bildirimde 

bulunmuşlardır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra ders planlarının hazırlanmasına süreci 

başlatılmıştır. Ortak kurumlar ders planlarının kendi aralarında paylaşmışlar ve her kurum kendi 

sorumluluğundaki iki veya üç ders planını hazırlanmıştır. Böylelikle modüler öğretim programının 

hazırlanması tamamlanmıştır. NARA ED-TECH, belgede gerekli düzenlemeleri yapmış, grafik tasarımını 

gerçekleştirmiş ve öğretim programına son şeklini vermiştir. 

COVID-19 Salgını nedeniyle, uluslararası proje toplantıları düzenlenememiştir. Ortak kurum / kuruluşların temsilcileri 

arasında yüz yüze etkileşim olmaması nedeniyle çevrimiçi toplantıların sıklığı artırılmıştır. Bu küresel krizde çevrimiçi 

çözümler daha önemli hale gelmiştir. 
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G İ R İ Ş  

Yardımcı Teknolojiler Özel Eğitim Alanına Neden Entegre Edilmeli?  

Teknoloji destekli öğretim ve müdahale, öğrencinin bir hedefe ulaşmasını destekleyen temel aracın teknoloji olduğunu gösterir 

ve teknoloji kullanılarak öğretim uygulamasının yapılmasını veya teknoloji kullanılarak müdahaleyi ifade eder. Öğretmenler ve 

uygulayıcılar öğretim sırasında hedeflenen becerilere ve davranışlara odaklanır ve bu becerilerin/davranışların mevcut bir 

teknoloji aracı veya uygulaması kullanılarak nasıl elde edilebileceği üzerinde dururlar. 

Teknoloji bağımsızlığı artırabilir çünkü öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarını, kendi kavrama düzeylerinde çalışmalarını, 

iyice öğrenene kadar dersleri tekrar etmelerini, sosyal talepleri azaltmalarını ve bir iletişim sistemi oluşturmalarını sağlar. 

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar da öğrenirken teknoloji araçlarından faydalanabilirler. Bu müdahalelerin öğrenmelerini 

hızlandırdığına dair güzel örnekler bulunmaktadır. Bu araçları kullanarak bir görevi nasıl daha kolay tamamlayacaklarına 

odaklanabilir ve ayrıca bir zorluk alanını atlayabilirler. Örneğin, disleksisi olan bir çocuk sesli kitap dinleyebilir, daha iyi işleyen 

ve kitabın içeriğini daha kolay öğrenmesine yardım edecek işitme duyusundan yararlanabilir. Ya da bazı engelli çocuklar için bir 

nesneyi görselleştirmenin zor olabileceğini söyleyebiliriz. Bilgi kartları veya diğer görsel iletişim araçlarını kullanmak, öğrenme 

süreçlerini kolaylaştırabilir. 

Pek çok yardımcı teknoloji aracı, Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların iletişim ve sosyal becerilerini geliştirmelerine 

yardımcı olabilir. Örneğin bazı öğretmenlerin bu çocuklara trafik kurallarına uyarak karşıdan karşıya geçmeyi öğretmek için 

robotları veya sanal gerçeklik ortamlarını kullandığı bilinmektedir. 
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B Ö L Ü M  1  –  G E N E L  B A K I Ş  

1.1.  Otizm Spektrum Bozukluğu: Karakteristik Özellikler, Tanım, Türleri, 

Teşhis ve Değerlendirme  

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), sosyal etkileşim ve iletişimin azalması, sınırlı ilgi ve tekrarlayan davranışların varlığı gibi 

merkezi semptomları olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur (Amerikan Psikiyatri Birliği, 2013). Belirtileri üç yaşında (bu, 

bozukluğun önceden var olmadığı anlamına gelmez) ortaya çıkan (veya aile 

tarafından algılanan) bir engelliliktir. Geçmiş yıllarda OSB'li bireyler için 

gelişimsel bozukluk tanımı kullanılıyordu. Son yıllarda ise otizm spektrum 

bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Otizmin davranış özellikleri ile ilgili 

ilk kaynakların 18. yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir. İsviçreli 

psikiyatrist Eugan Bleuler'in otizm terimini ilk kez 1910'larda 

kullandığına inanılmaktadır. Otizm ve otizm kelimeleri, öz ve öz 

anlamına gelen Yunanca "otos" kelimesinden türemiştir. Bleuler, bu 

terimi kendilerini dış dünyadan izole eden çocukları tanımlamak için 

kullanmıştır (Diken, 2015). 

Ruhsal Bozukluklar Tanı ve İstatistik El Kitabına (DSM-V) göre OSB, kendini 

çeşitli sosyal iletişim ve sosyal etkileşim biçimlerindeki eksiklikle, sınırlı, 

tekrarlayan davranış kalıpları, ilgi alanları veya faaliyetlerle gösteren, erken gelişim 

aşamasında ortaya çıkan ve yaşam boyu sürecek bir bozukluktur (APA, 2013). 

Heward'a (2013) göre ileri ve karmaşık gelişimsel yetersizliği olan OSB'li bireyler, dikkat 

ve motivasyon eksikliğinden dolayı birçok beceriyi sergilemekte sorun yaşamaktadır. Hafif 

düzeyde desteğe ihtiyaç duyan bireyler için uygun desteğin olmaması durumunda sosyal 

iletişimdeki sınırlamalar önemli sorunlara neden olabilir. OSB'li bireyler sosyal etkileşimleri 

başlatmakta güçlük çekerler ve başkalarının sosyal görüşlerine uygunsuz şekilde tepki verebilirler. 

OSB’li bireyler sosyal etkileşim fırsatlarıyla ilgilenmezler. 

OSB’li bireylerde gözlemlenen sınırlı tekrarlayan davranış kalıpları, bireyin çeşitli durumlarda önemli 

işlevsellik sorunları yaşamasına neden olur. Orta düzeyde destek ihtiyacı olan bireyler destek sunulsa bile; 

sözlü veya sözlü olmayan iletişimde ciddi kısıtlamalar yaşarlar, sosyal etkileşimlere liderlik edemez veya onlara 

yönelik etkileşim girişimlerine alışılmadık tepkiler verebilirler. Kısıtlayıcı tekrarlayan davranışlar incelendiğinde, 

bireylerin açıkça görülebilen ve günlük yaşam fonksiyonlarını önemli ölçüde bozan basmakalıp davranışlar sergiledikleri 

görülmektedir. Yoğun desteğe ihtiyaç duyan bireylerde sözlü ve sözsüz iletişim biçimlerinde ciddi zorluklar gözlemlenmektedir. 

Çok sınırlı etkileşim gösterirler (veya hiç etkileşim göstermezler). Etraflarında meydana gelen olaylara tepki vermeyen bu 

bireylerin sınırlı/tekrarlayan davranışları incelendiğinde, bu bireylerin sınırlı/tekrar eden davranışlarının neredeyse değişmeyen 

ritüel ve kalıplaşmış davranışlar olduğu ve herhangi bir şekilde bu davranışlara müdahale edildiğinde, çok ciddi davranış 

sorunları gösterdikleri belirlenmiştir. 

OSB'li öğrencilerin özellikleri benzer olmakla birlikte, bu öğrencilerin her birinin sosyal, akademik, davranışsal ve diğer  bazı 

ihtiyaçları birbirinden farklı olabilir. Uygun eğitim programlarının uygulandığı yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş bir eğitim 

ortamı ile günlük yaşamda ihtiyaç duydukları becerileri bağımsız olarak kazanmak ve azaltmak mümkün olabilir. Ayrıca OSB'li 

herhangi bir öğrenci üzerinde başarılı olan öğretim yöntemi diğer OSB’li öğrenci üzerinde başarılı sonuçlar vermeyebilir. 

Dolayısıyla çocukların ihtiyaçlarını karşılamak öğretmenler için zor olabilir. Bu nedenle, "Şu yöntem OSB'li öğrenciler için 
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evrensel olarak en iyi yöntemdir" şeklinde bir görüş bildirmek doğru olmayacaktır. Bu nedenle, uzmanlar OSB'li bir çocuk için 

müdahale seçmeden önce bilimsel olarak önerilen müdahale yöntemlerini göz önünde bulundurmalı ve kanıta dayalı uygulama 

yöntemlerini tercih etmelidir. Bir uygulamanın kanıta dayalı olarak değerlendirilebilmesi için, tipik yönergelere göre araştırma 

tasarımı, kalitesi ve niceliği dahil olmak üzere çeşitli boyutlardaki standartları karşılaması ve pek çok yüksek kalitede uygulama 

ile desteklenmesi gerekmektedir. Uygulamanın kullanıcı (ör. Öğrenci) sonuçları üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu gösteren 

deneysel çalışmalar bulunmaktadır (Cook ve Odom, 2013). Belirli kriterlere sahip uygun ve nitelikli bir araştırma tasarımı ile 

yapılan ve etkisi çok sayıda deneysel araştırma ile kanıtlanan uygulamalar kanıta dayalı uygulama yöntemleri olarak adlandırılır. 

Buna göre birçok kurum ve kuruluş (Ulusal Otizm Merkezi [NAC], Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi [NPDC]) OSB'li bireylerin 

öğretiminde hangi uygulamaların kanıta dayalı uygulamalar olduğunu belirlemek için çalışmalar yürütmüştür. 

1.1.1. OSB’nin Sınıflandırılması 

2013 yılına kadar otizm teşhisi için kriterler DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Disorders-IV-R) tarafından belirleniyordu. 

Kullanılan terim, başka türlü tanımlanmayan otistik bozukluk, Asperger sendromu, Rett sendromu ve yaygın gelişimsel 

bozuklukları içeren Yaygın Gelişimsel Bozuklukları kapsıyordu. 2013 yılında, Amerikan Psikiyatri Birliği, DSM-IV teriminin OSB 

olarak kategorize edildiği DSM'nin 5. baskısını yayınladı. Böylelikle DSM-IV ve DSM-IV-R'nin çoklu kategorilerini bir teşhis 

kategorisi ile değiştiren daha doğru bir teşhis şekli uygulanmaya başlamış oldu. Herhangi bir yaygın gelişimsel bozukluk tanısı 

alan tüm bireylere artık ADI teşhisi konuyordu (Gradzinski, Huerta, Lord, 2013). 

DSM - V'ye göre DSM - V tanı kriterleri (APA, 2013) 

OSB teşhisi konulabilmesi için, bir kişinin aşağıda belirtilen (1), (2) ve (3) kriterlerini sağlaması gerekir: 

1- Aşağıda belirtilen bozukluklar gibi sosyal iletişim ve etkileşimde belirgin bozukluklar: 

i. Sosyal etkileşim için kullanılan sözlü veya sözsüz iletişimde belirgin yetersizlik  

ii. Sosyal mütekabiliyet (karşılıklı davranış) eksikliği  

iii. Gelişim düzeyine uygun ikili ilişkileri kurma ve sürdürmede başarısızlık  

2- Aşağıda belirtilenlerden en az ikisinde ifade edildiği üzere ortaya çıkan ısrarcı ve tekrarlayan türde davranış, ilgi ve 

aktiviteler: 

i. Basmakalıp ve fiziksel veya sözlü davranışlar veya alışılmadık duyusal davranışlar  

ii. Rutinlere ve ritüel davranışlara aşırı bağlılık  

iii. Israrla devam eden ve sabit ilgi alanları 

3- Semptomlar erken çocuklukta ortaya çıkmış olmalıdır (sosyal gereklilikler engelliliğin ötesine geçene kadar bu durum 

anlaşılamayabilir). 

OSB alanında en çok kabul edilen teşhis ve sınıflandırma sistemi Zihinsel Bozukluk Teşhisi ve İstatistikleri El 

Kitabında (DSM-V) belirtilen sistemdir. Bu el kitabı Amerika Psikiyatri Derneği (APA) tarafından yayınlanmıştır. 

OSB bu el kitabının beşinci versiyonunda aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (APA, 2013). 

i. Hafif desteğe ihtiyaç duyan OSB’li birey  

ii. Orta düzeyde desteğe ihtiyaç duyan OSB’li birey 

iii. Yüksek düzeyde desteğe ihtiyaç duyan OSB’li birey  

 

OSB'nin yaygınlığı ve nedenleri, OSB ile ilgili beceriler ve zorluklar, eğitim ve müdahale uygulamaları hakkında daha fazla bilgi 

için proje web sitesini ziyaret edebilir ve ön raporu inceleyebilirsiniz. 

https://autismtechtools.com/ 

https://autismtechtools.com/
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1.2.  Program Hakkında  

1.2.1. Programın Amacı 

Bu ders programı Özel Eğitim Öğretmeni adayları için bir rehber 

niteliğinde hazırlanmıştır. Program OSB’li çocukların sosyal etkileşim, 

iletişim, bilişsel ve akademik becerilerdeki yetersizliklerle ilgili olarak 

geliştirilen yardımcı teknolojilerin kanıta dayalı uygulamalar yoluyla nasıl 

kullanılabileceğine odaklanmaktadır.   

Öğretim sürecinden sonra katılımcı öğretmen adaylarının aşağıdaki 

kazanımlara sahip olmaları beklenmektedir.  

- OSB’li öğrencilerin sosyal etkileşimlerinde nasıl farklılık 
gösterdiklerini öğrenir.  

- OSB’li öğrencilerin dil ve iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olur.  

- OSB’li öğrencilerin davranış kalıplarını öğrenir.  

- Kanıta dayalı uygulama olarak ele alınan uygulamaların şartlarının neler olduğunu öğrenir.  

- Yardımcı teknolojiyi seçmeden önce öğrenciyi değerlendirir.  

- Öğrencilere ve diğer ekip üyelerine yardımcı teknoloji aracını nasıl kullanacaklarını öğretmeden önce kendisi bu aracın 
nasıl kullanılacağını öğrenir.  

- Öğrencilerin yardımcı teknoloji aracını amacına uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını takip eder.  

- OSB’li öğrencilerin eğitiminde kullanılan rehber kitapları öğrenir.  

- Yardımcı teknolojilerin dahil edildiği kanıta dayalı uygulamaları öğrenir. 

1.2.2. Kavramlar, Anahtar Kelimeler, Terminoloji  

Kanıta Dayalı Uygulamalar 

OSB'li bireyler topluma uyum sağlamak için, öncelikle kişisel bağımsızlıklarını ve sosyal sorumluluk becerilerini (Ulusal Araştırma 

Konseyi, 2001), öz bakım, günlük yaşam ve sosyal becerilerini ve ardından da akademik becerilerini kazanmakla işe 

başlayabilirler (Simpson, de Boer-Ott & Smith-Myles, 2003). Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2001 yılında çıkarılan Hiçbir 

Çocuk Geride Kalmasın Yasası ve 2004'te çıkarılan Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitimi Yasası, özel eğitimde kanıta dayalı 

uygulamaların belirlenmesine ve kullanılmasına öncülük etmiştir (Reichow, 2016; Yell, Drasgow, & Lowrey, 2005). OSB ile 

ilgilenen bilim adamları ve kuruluşlar, özel eğitim alanında kanıta dayalı uygulamaları belirleme ve kullanma konusunda yol 

gösterici olmuşlardır. 

NPDC Uygulamaları Raporu, gözden geçirme süreci hakkında daha fazla bilgi sağlamaktadır (Wong et al., 2014). Bu rapora göre 

etkililiğin sağlanması, bilimsel dergilerde yüksek kaliteli, hakemli araştırmalarla aşağıdaki kriterlerin yerine getirilmesi ile 

mümkün olmaktadır. 

- rastgele veya yarı deneysel tasarım çalışmaları (iki yüksek kaliteli deneysel veya yarı deneysel grup tasarım çalışmaları), 

- tek konulu tasarım çalışmaları (üç farklı araştırmacı veya bir araştırma grubu en az beş yüksek kaliteli tek konulu tasarım 

çalışması yürütmüş olmalıdır) veya 

- kanıtların birleştirilmesi (bir yüksek kaliteli rastgele veya yarı deneysel grup tasarım çalışması ve en az üç farklı 

araştırmacı veya bir araştırma grubu tarafından yürütülen üç yüksek kaliteli tek konulu tasarım çalışması (grup genelinde 

ve tek konulu tasarım çalışmaları) 
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NPDC çalışma ekibi tarafından 2013 yılında yayınlanan rapora göre (Wong et al., 2014) 27 uygulama belirlenen kriterleri 

karşılayan “kanıta dayalı uygulama” olarak tanımlanmıştır. 0-22 yaş aralığındaki OSB’li bireyler için NPDC tarafından bu alanda 

kanıta dayalı olarak belirlenen uygulamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 1 – Kanıta Dayalı Uygulamalar 

 

                      

Yardımcı Teknolojiler 

Yardımcı teknolojiler en genel anlamda gelişimsel engelli bireylerin işlevsel becerilerini geliştirmek, sürdürmek ve artırmak için 

kullanılan nesneler, araçlar, görsel uyaranlar ve ileri teknolojiye sahip ürünler olarak tanımlanabilir (Michel, 2004; Çuhadar, 

2008). Öğretmenler hangi yardımcı teknolojinin hangi öğretim veya müdahale için kullanıldığını ve bu teknolojilerin hangi 

özellikleriyle OSB'li öğrenciler için hedeflenen bir duruma ulaşmayı sağladıklarını bulmalı ve seçimlerini ona göre yapmalıdır. Bu 

KANITA DAYALI UYGULAMALAR  

- Akran Aracılı Müdahale - Öz-Yönetim 

- Ebeveyn Tarafından Uygulanan Müdahale - Öncüllere Dayalı Uygulamalar 

- Ayrık Deneme Öğretimi - Pekiştirme 

- Ayrımlı Pekiştirme Replikli Öğretim 

- Beceri (Görev) Analizi - Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi (PECS) 

- Gecikme - Sosyal Beceri Öğretimi 

- Bilişsel Davranışsal Müdahale - Sosyal Hikayeler / Sosyal Anlatılar 

- Doğal Öğretim Müdahaleleri (Uygulamaları) Sönme (Davranışın azaltılması veya yok edilmesi) 

- Egzersizler Teknoloji Destekli Uygulamalar 

Görsel Destekler Temel Tepki Öğretimi 

- Prompt Yöntemi (Sesletim için İpuçları) - Tepkiyi Yarıda Kesme ve Yönlendirme 

- Modelleme - Video Modelleme 

İşlevsel İletişim Öğretimi İşlevsel Davranış Değerlendirme 
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nedenle öğretmenler hedeflenen becerilere ve davranışlara ve bu beceri ve davranışların mevcut bir yardımcı teknoloji aracı 

veya uygulaması kullanılarak nasıl kazandırılabileceğine odaklanırlar. 

Teknoloji bağımsızlığı artırabilir çünkü öğrencilerin kendi hızlarında ve kendi anlayış seviyelerine uygun olarak çalışmalarını, 

iyice öğrenene kadar dersleri tekrar etmelerini, sosyal talepleri azaltmalarını ve bir iletişim sistemi oluşturmalarını sağlar. 

Öğretmenler, öğrencilerin bağımsızlığını artırmak için yardımcı teknolojileri nasıl kullanabileceklerini veya öğrencileri okuldaki 

ve evdeki görevlere katılmaları için nasıl motive edebileceklerini düşünmelidir. Dolayısıyla öğretmenler öğrencilerin evlerinde 

de bulunabilecek teknoloji araçlarının ve kaynaklarının bir listesine ihtiyaçları vardır. Ayrıca, ailelerin halihazırda evlerinde bazı 

teknoloji araçlarını kullanıyorlarsa çocuklarının karşılaştıkları zorlukları da bilmeleri gerekir (ör. İnce motor zorlukları, video 

izlemek için yalnızca tablet kullanmak istemek vb.). OSB'li öğrencilerin aileleri bu notları ve gözlemleri çocuklarının öğretmenleri 

ile paylaşabilir. Bu, ekibin uygun bir yardımcı teknoloji aracı seçmesine yardımcı olacaktır. 

Teknik araçlar ve stratejiler kullanılmadan verilen eğitim, eğitim personeli tarafından gerçekleştirilen eylemleri veya çevresel 

düzenlemeleri içerir. Sosyal beceriler (örneğin, geçişler veya rutinlerinde değişiklikler), öğrencilerin zor durumlara 

hazırlanmalarına yardımcı olan sosyal hikayeler yoluyla öğretilebilir. OSB'li çocuklar ve yetişkinler için kullanılan yardımcı 

teknolojiler, (kullanımlarını kolaylaştırmak ve kullanımlarından en iyi şekilde yararlanmak için) türlerine ve kullanımlarına göre 

sınıflandırılmış ve aşağıda verilmiştir. 

Düzey: Düşük teknolojili araçlar ve stratejiler kullanarak yapılan eğitim, bunlar öğrenci veya personelin genellikle elektronik 

olmayan veya pille çalışmayan bir öğeyi kullanmasını gerektirir. Genellikle daha düşük maliyetli ürünlerdir ve nispeten kullanımı 

kolaydır (ör. 2. seviye fotoğraf albümü değerlendirmesi, resimli sembol kartları vb.). 

Düzey: Orta teknolojili araçlara dayalı eğitim ve orta teknoloji stratejileri, pille çalışan cihazları veya "basit" elektronik cihazları 

(ses kayıt cihazları, zamanlayıcılar, hesap makineleri, vb.) içerir. Bu düzeye, çocuklarla etkileşime girebilen düşük maliyetli 

robotik kart veya uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilen robotları da dahil edebiliriz.  

Düzey: Yüksek teknolojili araçlar ve stratejilerle eğitim, bunlar karmaşık, genellikle daha yüksek maliyetli donanımların (ör. 

Video kameralar, bilgisayar yazılımı, özel yazılım veya donanım vb.) kullanımını içerir. Bu düzeye robotik bakış açısından, 

www.edurobots.eu. AB Projesinde tanımlanan tüm kullanıma hazır robot ve modüler kitleri dahil edebiliriz. 

OSB'li öğrenciler için yardımcı teknolojilerin sınıflandırması şu şekildedir: 

Düşük Seviye Yardımcı Teknolojiler, görsel kartlar, piktogramlar, görsel tablolar, kalem tutucular, uyarlanmış tükenmez kalem 

ve çalışma kağıtları, okuma büyüteci, fosforlu işaret kalemleri ve tükenmez kalemler, uyarlanmış makaslar, sayfa çevirme 

aparatları; 

Orta Seviye Yardımcı Teknolojiler, doğal konuşmanın yerine geçen veya onu destekleyen her türlü cihaz, sistem, strateji ve 

araçlar, zamanlayıcılar, okuma kalemleri, konuşan hesap makineleri, konuşan sözlükler, yazıyı, resimleri veya sembolleri 

konuşmaya çeviren cihazlar (sese dönüştüren iletişim yardımcıları), kavram klavyeleri, video modelleme, eğitimsel robotlar;  

Yüksek Seviye Yardımcı Teknolojiler, eğitimsel oyunlar, papatya robot, nao robot, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar, akıllı 

tahtalar, akıllı saatler, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, akıllı kişisel asistanlar (IPAS), dijital kitaplar, mobil uygulamalar, 

bilgisayar yazılımı 

Bu programda, modüller iki temel beceriye dayalı olarak hazırlanmıştır. Bu beceriler şunlardır.  

- İletişim Becerilerini Desteklemek için Geliştirilen Kanıta Dayalı Yardımcı Teknoloji Uygulamaları 

http://www.edurobots.eu/
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- Sosyal Becerileri Desteklemek için Geliştirilen Kanıta Dayalı Yardımcı Teknoloji Uygulamaları 

Yardımcı teknolojilerin tanımı ve kullanımı konusunda daha fazla bilgi edinmek için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

https://autismtechtools.com/  

1.2.3. İletişim Becerilerini Desteklemek için Geliştirilen Yardımcı Teknoloji Uygulamalarına 

Örnekler  

İçerik Tanımlama ve Yöntemler  

İletişim müdahaleleri genellikle işlevsel iletişim eğitimi, sözlü ve sözsüz iletişimin 

başlatılması ve temel iletişim becerilerinin geliştirilmesi dahil olmak üzere üç ana 

alana odaklanır (National Research Council, 2001). Doğal Öğretim Müdahaleleri, 

Temel Tepki Öğretimi, Ayrık Deneme Öğretimi, Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı 

İletişim Sistemi [PECS] iletişim becerilerini desteklemek için geliştirilen kanıta 

dayalı uygulamalar ve müdahalelerden bazılarıdır. Ayrıca, Android adayı 

(Otsimo), İnsansı Robot (NAO), Robot Tito, Konsept klavye, QR aracılığıyla Dil 

Öğretmeni, Görsel İletişim Araçları, Temel Zamanlayıcı (kum saati), Resim Değiş-

Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi ve Dijital Konuşma Yardımcıları (Go Talk Express 

32; Leveled iTalk2; SuperTalker Progressive Communicator; vb.) iletişim 

becerilerini destekleyen yardımcı teknoloji araçlarından bazılarıdır. 

İletişim Becerilerinin Desteklenmesi ile ilgili Örnek Etkinlikler  

Etkinlik I (Ayrık Deneme Öğretimi) 

Amaç: Öğrenci duyduğu sesin varlığını gösterir.  

Hedef Davranış: Öğrenci duyduğu sese ait resmi gösterir.  

Davranış Tanımı: Öğretmen öğrenciden bir sesi dinlemesini ister ve sorar, “Bu hangi ses?” Öğretmenin sorusunu duyduktan 

sonra öğrenci resimlerin arasından duyduğu sese ait resmi gösterir.  

Uygulama: Sırada öğrencinin yanına otur. Öğretim sırasında kullanacağın seslerin ses kayıtlarını ve on seslere ait resimleri 

masanın üzerinde hazır bulundur. Öğrencinin dikkatini çek ve “Şimdi, sana bir ses dinleteceğim ve dinlediğin sese ait resmi 

göstermeni isteyeceğim.” de ve öğrencinin bütün resimleri incelemesine izin ver. “Bu nedir?” sorusunu sorarak öğrencinin 

resimlerdeki nesneleri adlandırabildiğinden emin ol.  

Etkinlik I. a: Taşıtların seslerini öğreniyorum.  

Activity I. b: Müzik enstrümanlarının seslerini öğreniyorum.   

Activity I. c: Çeşitli aletlerinin seslerini öğreniyorum.  

Activity I. d: Hayvanların seslerini öğreniyorum.  

Öğrencini dinledikten sonra hedef nesnenin sesini göstermesini iste “Göster, bu hangi ses? Öğrenci doğru cevap verirse bu 

davranışı bir övgü ile pekiştir ve bir ödül sembolü ver. Eğer öğrenci yanlış cevap verirse veya hiçbir tepki göstermezse nazik bir 

şekilde bir fiziksel ipucu ver ve duyduğu sese ait resmi göster. Ancak verdiğin bu tepkileri pekiştirme. Sadece doğru tepkileri 

onayla. İpucu tepkisinden sonra öğrenciye daha basit bir soru sor veya bilebileceği (yapabileceği) bir talimat ver. Öğrencinin 

hedef talimatı bağımsız olmalı ve denemeleri yapmaya devam etmelidir.  

https://autismtechtools.com/
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- Hedef yanıtların öğretiminde yer almayan materyalleri kullanarak genelleme becerinizi değerlendirin.  

- Farklı ses türlerini ve aynı varlıkların farklı resimlerini kullanın.  

- Her yeni hedef davranışı öğretmeden önce ve hedef davranış kriterlerini karşıladıktan sonra genelleme verilerini 

toplayın.  

- Doğru tepkilerden sonra, onayınızı gösteren ifadelerle yanıt verin, ancak övgü veya ödül kullanmayın.  

- Yanlış tepkilerden sonra herhangi bir ipucu veya geri bildirim vermeyin.  

İzleme: Öğretim sürecinden sonra öğrencinizin hedef davranışı sürdürüp sürdürmediğini belirlemek için izleyin ve düzenli 

aralıklarla (tercihen haftada bir veya iki haftada bir) gözlemlerinizi değerlendirin.  

Etkinlik II (Video Modelleme)  

Amaç: Videodan izlediklerini taklit eder.  

Hedef Davranışlar:  

- Videodan izlediği spor egzersizlerini taklit eder.  

- Videodan izlediği dans figürlerini taklit eder.  

Davranış Tanımı: Öğrenci videoda gördükten sonra dans hareketlerini bağımsız olarak taklit eder.  

Uygulama: Öğrencinin taklit etmesi için belirlediğiniz hedef spor hareketlerini içeren video kayıtlarını tamamlayın. Videoyu 

öğrencinin önünde açarak "Hadi dansına başla!" şeklinde talimat verin ve videoyu başlatın. Videodaki hareketleri aynı anda tam 

fiziksel ipucu ile uygulayın ve öğrencinin görmesini sağlayın. Öğrenciye süreç içinde fiziksel ipucu verilir.  

While it is gradually being replaced by gradual help, spatial retraction, shadowing from it and reducing distance, öğrencinin 

bağımsız olarak gerçekleştiremeyeceği becerilerde fiziksel ipucu kullanmaya devam ederek hata yapmasına izin verilmez. 

Öğretimin ilk aşamalarında, öğrencinin tüm doğru tepkilerini pekiştirin ve sonraki aşamalarda ise sadece bağımsız tepkiler için 

pekiştirme yapın. 

Etkinlik II. a: Dans ediyorum.  

Etkinlik II. b: Spor yapıyorum.  

Öğrencileriniz için hazırladığınız video içeriğinin öğretim uygulamasına başlamadan önce, öğrencilere göstereceğiniz resimler 

hakkında konuşarak onların ilgisini çekebilirsiniz.  

Genelleme:  

- Öğretim süreci öncesinde ve öğretimde hedeflenen kriterleri karşıladıktan sonra farklı kişilerle aynı taklit davranışların 

videolarını çekerek genelleme oturumları düzenleyin.  
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- Genelleme sürecinde öğrenciye tavsiye ve geri bildirim vermeyin, ödüllendirmeyin.  

- Öğrencinin diğer uygun davranışları için bireysel pekiştirme sistemine göre ödüllendirme yapın (Örneğin, yerde 

oturmak, göz teması kurmak, göz temasını sürdürmek, vb.).  

- Öğrencinin taklit etmesi beklenen hareketleri içeren video sona erdiğinde veya öğrenci uygunsuz davrandığında 

genelleme oturumunu sonlandırın.  

- Bu aşamada kriter %80'dir. Kriter karşılanmazsa, genellemeyi tekrar öğretim sürecinize dahil edin ve yeniden planlayın. 

İzleme: 

Öğrenme ve öğretme faaliyetleri tamamlandıktan sonra, öğrencilerin hedef davranışı sürdürüp sürdürmediklerini belirlemek 

için düzenli aralıklarla izleme süreci ile ilgili katılım oturumları düzenleyin. İzleme sürecinde öğrencilere ipucu ve geri bildirim 

vermeyin ve onları ödüllendirmeyin. Öğrencinizin diğer uygun davranışları için (örneğin yere oturma, göz teması kurma ve göz 

temasını sürdürme, vb) bireysel pekiştirme sistemine göre ödüllendirme yapın. Bu aşamada, kriter %80’dir. Kriter karşılanmazsa 

tekrar öğretim için planlama yapın.  

Hedef Grup: 

- Üniversitelerde özel eğitim alanında okuyan öğrenciler  

- Üniversitelerde sınıf öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler  

- Özel eğitim öğretmenleri  

- Üniversitelerde özel eğitim alanında eğitim veren öğretim üyeleri  

Yeterlilikler:  

Katılımcıların bu eğitim ile öğretim becerilerini geliştirecekleri ve eğitim ve öğretim etkinliklerinde kendilerine daha 

güvenecekleri düşünülmektedir.  
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B Ö L Ü M  2  –  Y Ü K S EK Ö Ğ R ET İ M D E  S A N A L  G ER Ç EK L İ K  K U L L A N I M I   

Günümüzde, yeni teknolojiler eğitim uygulamalarına olan bakış 

açımızı değiştirmekte ve sanal platformlarda öğrenme deneyimleri 

için daha önce bildiklerimizden tamamen farklı kapılar açmaktadır.  

Sanal Gerçeklik (VR) eğitimde büyük adımlardan biri olarak 

kullanılabilecek teknolojilerden biridir.  Teknoloji eğitim 

uygulamalarında büyük bir çeşitlilik sağlamakta ve öğrencilere 

gerçek dünyada deneyimlemenin ve öğrenmenin zor olduğu 

şeyleri sanal ortamda öğrenme imkânı vermektedir.  

Sanal gerçeklik dünyasında size bir tenis raketini nasıl tutacağınızı 

ve bu raketle topa nasıl vuracağınızı öğreten bir spor koçunuz 

olabilir. Sanal gerçeklik deneyiminde size doğru gelen yüzlerce 

hatta binlerce topa vurarak tenis pratiği yapabilirsiniz.  

Sanal gerçeklik size gerçek dünyanın sunabileceklerinin ötesinde 

deneyimler sunar. Örneğin sanal gerçeklikle üç boyutlu bir 

ortamda yine üç boyutlu resimler yapabilir ve resminizin içinde ve 

dışında gezinerek ona farklı boyutlar katabilirsiniz  

Sanal gerçeklik uygulamalarında sayısız öğrenme fırsatları vardır 

ve programın bu bölümünde sanal gerçekliğin eğitimde kullanımı 

ve faydaları hakkında bilgi sunacağız.  

 

 

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.autismtechtools.com  adresini ziyaret ediniz. 

2.1.  Sanal Gerçeklik 

2.1.1. Sanal Gerçeklik Nedir? 

Sanal gerçeklik (VR), kişilerin sanal olarak bilgisayar tarafından oluşturulmuş üç boyutlu bir ortamda, o ortamla ekranlı öze l 

gözlükler veya sensörlü eldivenler gibi özel elektronik cihazlar kullanarak etkileşim kurabildiği simülasyonu ifade eder. Simüle 

edilmiş yapay ortamda, kullanıcı çeşitli eserleri ve uygulama gerektiren süreçleri gerçek dünyada olduğu gibi keşfedebilir (Seth, 

2018). 

Geleneksel kullanıcı ara yüzlerinden farklı olarak VR, kullanıcıyı yüksek çözünürlüklü bir deneyime taşır. Öğrencilerin önlerinde 

bir ekran görüntüsü yerine içine girebildikleri yapay olarak oluşturulmuş üç boyutlu bir ortam vardır ve bu ortama dahil olurlar 

ve onunla etkileşime girebilirler. Bilgisayar, görme, duyma, dokunma, hatta koku alma gibi olabildiğince çok duyuyu simüle 

ederek bu yapay dünyanın kapılarını açan bir bekçiye dönüşür. Gerçeğine neredeyse tamamen yakın VR deneyimlerini sınırlayan 

tek şey, içeriğin uygunluğunu ayarlama ve ucuz bilgi işlem gücünü sağlayabilme düzeyleridir (Bardi, 2019). 

Kullanıcılar VR gözlüklerini taktığında kendilerini üç boyutlu olarak tanımlanmış bir ortamın içinde bulurlar. Gerçeğine daha  

yakın olarak tanımlanan bu üç boyutlu ortamlar kullanıcıların gerçek bir ortamda bulundukları hissini daha da artırır ve örneğin 

gerçek hissi uyandıran saha gezilerine katılmalarını, sanal bir odada bir avatar kullanarak başkalarıyla bir araya gelmelerini ve 

https://www.autismtechtools.com/
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mesela birlikte yabancı dil konuşma pratikleri yapmalarını, sanal bir fen laboratuvarında deneyler yapmalarını, mimari 

tasarımlar hazırlamalarını veya bir oyun oynamalarını ve böylelikle eğlenerek öğrenmesini sağlayabilir.   

2.1.2. Yükseköğretimde Sanal Gerçeklik Kullanımı 

Yükseköğretimin önemi ve üniversitelerde okuyan öğrencilerin kapasiteleri ve motivasyonları düşünüldüğünde derin öğrenme 

kavramı ön plana çıkmaktadır. Öğrenmenin, “bilginin, deneyimin dönüşümü yoluyla yaratıldığı süreç” olarak tanımlandığını 

düşünecek olursak, meslek odaklı bazı deneyimlere sahip olmanın ne kadar zor olduğunu da rahatlıkla ifade edebiliriz. Ayrıca, 

öğrencilerin iç görü kazanabilecekleri kadar pratik yapmaları ve mükemmelleşmek için uygulamalarını tekrarlamaları 

gerekmektedir. 

Sanal Gerçeklik, eğitim programlarına düzgün bir şekilde entegre edilebilir ve etkili bir şekilde uygulanabilirse bu ihtiyaçları 

karşılamak için mükemmel bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu projenin amaçlarından biri de geliştirilen çıktıların pilotlama 

sırasında VR destekli öğretim materyallerinin uygulanmasıdır. 

Uzaktan Öğrenme 

Öğretim görevlileri, öğrencilerine veya uzaktan öğrenenlere, nerede yaşadıklarına bakmaksızın, zaman kısıtlaması olmaksızın, 

güvenli ve çok kullanıcılı bir VR ortamında grup derslerine erişim sunabilirler. Bu şekilde, öğretim görevlileri çevrimiçi sınıflarda 

öğretim becerilerini de geliştirebilirler. Eğitmenler sanal gerçeklik aracılığıyla öğrencileri bir mevcudiyet duygusuyla yeni 

deneyimlere çekebilir ve onları gerçek hayatta ulaşmanın zor olduğu bölgelere (bazı coğrafi alanlar, uzay, buzullar, vb.) 

götürerek mekân bağımlılığından kurtarabilirler. Dersleri oyunlaştırma, test yapma ve performansları değerlendirme olanakları 

da vardır. 

İş birliği & Grup Öğrenmesi 

Öğrenciler veya öğretim görevlileri birbirleriyle tanışmak için VR ortamları oluşturabilir ve kullanabilirler. Grup toplantıları, 

yabancı dil öğrenmek, toplum projesi yürütmek, panel veya başka etkinlikler düzenlemek veya sadece fikir alışverişinde 

bulunmak gibi birçok nedenlerle yapılabilir. Bu çevrimiçi toplantılarda ortamda var olma hissi, deneyimleri gerçek ve özgün 

olarak hissettirir ve katılımcılar çevreyi gerçekmiş gibi algılarlar. Bu, güçlü ve kalıcı hafızanın oluşturulmasına da yardımcı olur. 

Sosyal Beceriler 

Sosyal beceriler soyut ve ölçülmesi zor becerileri ifade eder. Bunları iletişim becerileri, takım çalışması, liderlik, analitik 

düşünme, iş etiği ve olumlu tutum gibi kişisel veya kişilerarası beceriler olarak tanımlayabiliriz. Bu beceriler mezuniyet sonrası 

istihdam için önemlidir ve öğrencilerin bu becerileri nasıl geliştireceklerini öğrenmeleri gerekir. Birçok üniversite, bu amaç için 

bazı VR uygulamalarını kullanmaktadır. Bilgi işlemeyi belirli bir zaman dilimi içinde düzenleyen geleneksel uzaktan eğitim 

yöntemleri ile bu tür uygulamaları tutarlı bir şekilde gerçekleştirmek oldukça zordur. 

İşyeri ve Mesleğe Hazırlık 

Hepimizin bildiği üzere, üniversiteler öğrencilerini insanlık için nitelikli işgücü olarak hazırlamaktadırlar. Bu nedenle, mesleği, 

işe başlamadan önce uygulamak, mükemmellik ve yeterlilik sağlamak için yükseköğretim kurumlarında öğretimin önemli bir 

parçasıdır. Birçok üniversite, öğrencilerini gerçek olarak algılanmak üzere gerçek gibi tanımlanan dijital bir işyeri ortamına 

sokmak için VR teknolojisini kullanmaktadırlar. Üç boyutlu sanal ortamda öğrenme, öğrencilerin tamamen farklı bir ortama 

girmeleri, bu yeni ortama konsantre olmaları ve VR gözlüklerini taktıklarında bunu gerçek olarak algılamalarıyla gerçekleşir. 

Böylelikle istenilen uygulamalar ve tekrarlar mümkün olacaktır. 

Kampüs Turları 

VR teknolojisi üniversite öğrencisi adayları için üniversite tanıtımını sağlayan kampüs turları sağlamaktadır. Bu şekilde, bu pahalı 

ve zaman harcayıcı süreç öğrenciler için eğlenceli bir geziye dönüşmektedir.  
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AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

B Ö L Ü M  3  –  P R O G R A M I N  B İ L EŞ E N L ER İ  

3.1.  İçerik/Kapsam/Üniteler/Konu Kalıpları  

Bu bölümde, hedefler doğrultusunda sistematik bağlantılarla birleştirilen gerçekler, kavramlar ve ilkelerle oluşturulan bilgi 

grupları ele alınmıştır. Dersin öğretim Programı 14 hafta ve 28 saat olacak şekilde tasarlanmıştır.  

           Tablo 2. 14 Haftalık Ders Programı İçeriği 

HAFTALAR İÇERİK 

HAFTA 1 Özel Eğitim, Otizmli Öğrenciler, Özel Eğitim ve Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) ile ilgili Hükümet 
Politikaları 

HAFTA 2 Özel Eğitim Öğrencileri ve OSB’li Öğrenciler, OSB Düzeyinin Tanımlanması  

Yardımcı Teknolojiler ve Sınıfta Kullanımı  

HAFTA 3 OSB Eğitimsel Müdahaleler  

(Sosyal Hikayeler, İletişim için Görsel Destek, Motivasyon Takıntısı ve Davranış Desteği) 

HAFTA 4 Otizm Tedavisinde Yardımcı Teknolojilerin Önemi  

Öğrenciler için Doğru Teknolojinin Seçilmesi  

HAFTA 5 OSB’li Öğrencilerin Eğitiminde Düşük Teknolojili Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı  

HAFTA 6 OSB’li Öğrencilerin Eğitiminde Orta Düzey Teknolojili Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı 

HAFTA 7 OSB’li Öğrencilerin Eğitiminde Yüksek Teknolojili Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı 

HAFTA 8 OSB’li Öğrencilerin Eğitimine Velilerin Dahil Edilmesi  

Öğrencinin Gösterdiği İlerlemenin Değerlendirilmesi  

HAFTA 9 OSB’li Öğrenciler için İletişim, Dil ve Konuşma Becerileri  

HAFTA 10 OSB’li Öğrencilerin Akademik Becerilerinin Geliştirilmesi  

HAFTA 11 OSB’li Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal Gelişimleri  

HAFTA 12 OSB’li Öğrencilerin Bilişsel Becerilerinin Geliştirilmesi  

HAFTA 13 OSB’li Öğrenciler için Davranış Geliştirme   

HAFTA 14 Programın Genel Performansının Değerlendirilmesi  
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3.2.  Öğrenme ve Öğretme Süreci  

Bu bölüm öğrencilerin öğrenme kazanımlarını nasıl elde edeceklerine odaklanmaktadır. Öğrencilerin öğrenme kazanımlarına 

ulaşabilmelerini desteklemek için öğretmenlerin öğrenme ve öğretme süreçleri boyunca aşağıda verilen ve yol haritası olarak 

kullanılabilecek metodolojilere karar vermeleri gerekir.   

- Öğrenme-Öğretme Modelleri  

- Öğrenme-Öğretme Stratejileri  

- Öğrenme-Öğretme Metot ve Teknikleri  

3.2.1.         Didaktik İlkeler 

Yaparak Öğrenme: Öğrenme (özellikle ailelerin eğitim etkinliklerinde) pratik uygulamalara 

dayalıdır ve bir kurama uygun olarak sürdürülmez. 

İş birlikli Öğrenme: Öğrenme iş birliğinin var olduğu bir bağlamda gerçekleşir, öğrenciler 

arası ve öğretmenlerle olan etkileşimden doğar. Bu öğrenme üretken süreçlerdeki iş 

birliğine dayalıdır. 

Sorgulamaya Dayalı Öğrenme: Öğrenme grup çalışması yolu ile deneysel olarak aile 

etkinliklerinin öğrenilmesi sırasında ortaya çıkan problemlere çözüm yolları 

keşfetmeye dayalı olarak gerçekleşir.  

Karakteristik Metodu: Öğrenme tümevarımsak ve küresel bir bakış açısına dayalıdır. 

Daima dezavantajlı yetişkinin halihazırdaki yaşam durumunda gerçekleşir. Yaşam 

burada doğayı ve doğanın kendisini, çağdaş yaşamın sosyal ve politik yönlerini de içerecek 

şekilde geniş bir kapsam olarak algılanmaktadır.  

İlgi Odağı: Öğrenme öğrencilerin ilgilerine ve meraklarına dayalıdır.  

Canlandırma Yöntemi: Canlandırma yöntemleri gerçek yaşam sistemlerinin çalışma şekillerinin 

taklitlerini içermektedir. Öncelikle, seçilen sistem veya sürecin karakteristik özelliklerini, davranışını 

ve işlevini temsil eden bir modelin geliştirilmesini gerektirir.  Model sistemin kendisini temsil ederken 

canlandırma da sistemin işleyişini temsil eder. Genellikle bilgisayarlar kullanılarak yapılan 

canlandırmalar değişkenlerin değiştirilmesi ve sistemin davranışı hakkındaki tahminlerin yürütülmesi ile 

gerçekleşir.   

Teknoloji Destekli Öğrenme: Teknoloji destekli öğrenme ortamları öğrencilerin eğitim hedeflerinin kazanımını 

güçlendirdikleri varsayılan teknoloji cihazlarının kullanımını içeren öğrenme bağlamlarıdır. T 

3.2.2. OSB’de Eğitimsel Müdahaleler   

Otizmin insana has bir durum olarak Kanner (1943) ve Asperger (1944) tarafından keşfedilmesinden bu yana, OSB'li çocuk ve 

gençlerin bakımından sorumlu kişiler etkili uygulamalar ve programlar geliştirmek için çabalamışlardır. OSB'nin artan yaygınlığı 

ile, etkili eğitim ve tedavi hizmetlerine olan talep de giderek artmaktadır. Tedavi veya müdahalelerin bir sonucu olarak 

"iyileşme" veya "tedavi" nin meydana geldiğine dair güvenilir bir kanıt olmamasına rağmen, kanıta odaklı uygun müdahaleler 

yoluyla OSB'li öğrenciler onları ömür boyu daha iyi donatacak davranışları öğrenmeye ve bu davranışları geliştirmeye devam 

edebilmektedir (Prior, Roberts, Rodger, Williams & Sutherland, 2011). 
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Son elli yıldır yapılan araştırmalar, eğitimin, OSB'li öğrenciler için gelişim fırsatlarını artırma açısından en güçlü kaynaklardan 

biri olduğunu göstermiştir. Spesifik olarak, uygun bir eğitime tabi tutulan OSB'li öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, sadece 

akademik öğrenmede ve işlevsel dilde değil, aynı zamanda sosyalleşme, uyum becerileri ve iletişimde de gelişme 

göstermektedir. Ayrıca bazıları yetenek ve becerilerinden daha iyi yararlanabilmektedirler (Ulusal Araştırma Konseyi, 2001; 

Manti, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 2011). 

Daha önce belirtildiği gibi, her konunun savant ilgi ve becerilerine dayalı öğretim stratejilerinin tasarımına yardımcı olmak için, 

otizme özgü birkaç önemli kanıta dayalı öğrenme tekniği Savant Beceri Öğretim Programına dahil edilmiştir. Bu beceriler sosyal 

hikayelerin kullanımını, iletişim ve davranış için görsel destekleri ve takıntıların öğrenmeye yönelik olumlu pekiştirici ve motive 

edici olarak kullanımını içermektedir. 

3.2.3. Sosyal Hikayeler 

Otizmin tanımlayıcı özelliklerinden biri sosyal davranışlarda görülen ciddi ve yaygın eksikliklerdir. OSB'li öğrenciler, başkalarıyla 

sosyal temastan aktif olarak kaçınmak, katı rutinlere takılıp kalabilmekte ve nesnelere uygunsuz bir şekilde bağlılık 

gösterebilmektedirler. 

Otizmli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek için sosyal beceri grupları ve bireysel becerileri öğretme (göz teması, söz veya 

etkinliklerde sıra ile yapma, paylaşma ve yardım isteme) gibi çeşitli teknikler geleneksel olarak kullanılırken, sosyal hikayelerin 

kullanımı da kabul kazanmıştır. Sosyal anlatılar olarak da adlandırılan sosyal hikayelerin, sosyal, iletişim, davranış, ortak dikkat, 

oyun, okula hazır olma, akademik ve uyarlanabilir becerilerin geliştirilmesi için etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair sayıları 

artan araştırma kanıtları vardır (Schneider ve Goldstein, 2010; Wong, vd., 2014). Sosyal hikayelerin 3 yıldan 18 yıla kadar OSB'li 

öğrenciler için etkili oldukları gösterilmiştir. 

Sosyal öyküler veya sosyal anlatılar verilmek istenilen mesajla ilgili ipuçlarını vurgulayarak ve uygun yanıt örnekleri sunarak 

sosyal durumları biraz ayrıntılı olarak tanımlayan müdahalelerdir. Öğrencilerin rutin değişikliklere uyum sağlamalarına ve uyum 

sağlamaları beklenen herhangi bir durumun fiziksel ve sosyal ipuçlarına göre davranışlarını uyarlamalarına veya belirli sosyal 

becerileri veya davranışları öğretmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Sosyal hikayeler/anlatılar, öğrencilerin ihtiyaçlarına 

göre kişiselleştirilir ve genellikle kısa tutulur. Bunlar resim veya diğer görsel destekleri içerebilir. Genellikle öğrencinin bakış 

açısından birinci şahsın dilinden yazılırlar. Öğrenilmesi beklenen durumu ayrıntılandıran uygun öğrenci tepkileri için öneriler 

sunan ve duruma dahil olan diğer insanların düşüncelerini ve duygularını açıklayan cümleler içerirler. 

Sosyal öyküler/anlatılar, ana hatları belirlenmiş her bir konunun Bireysel Eğitim Programına (BEP) dahil edildikleri için, sosyal 

becerilerin öğretim hedeflerini kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Her hikâye veya anlatı, bilgili, beceri ve ilgi konularını 

birleştirmek için tasarlanmıştır. 

 

3.2.4. İletişim için Görsel Destekler 

OSB’li pek çok öğrencinin iletişim davranışları aşağıda verilen özellikler doğrultusunda karakterize edilebilir.  

- Göz kontağı, mimikler, beden dili veya jestler gibi sosyal etkileşimi başlatan veya düzenleyen sözsüz iletişimde 
alışılmadık davranışlar  

- Yetişkin rolü yapmak veya masal kahramanlarının taklidini yapmak gibi hayal gücü isteyen davranış yokluğu  

- Ses tonu, ses perdesi, vurgulama, ritim ve tonlama gibi konuşma şekillerinde olağandışılık  

- Kalıplı ve tekrarlı konuşma, kelimelerin kendine özgü kullanımı veya sıklıkla tekrarlayan düzensiz açıklamalar gibi 
konuşma içeriğinde olağandışılık  

- Yeterli konuşma kabiliyetine rağmen diğerleri ile bir konuşma başlatmakta ve bu konuşmayı sürdürmekte 
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yaşanan bozukluk 

- İlgi alanlarında kısıtlılık veya dar bir ilgi alanında fazla meşguliyet  

- Kavrama zorlukları (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

OSB'li öğrencilerin yarısından fazlasının işlevsel konuşma geliştiremediği tahmin edilmektedir ve kelime dağarcığı güçlü olanlar 

arasında bile dilin iletişimsel kullanımında ve karmaşık veya soyut kavramları anlamada kalıcı ve yaygın bozukluklar vardır (Lord 

& Rutter, 1994). 

OSB’li çocukların iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için işaret sistemlerini (Makaton sistemi) de içeren bazı 

güçlendirici iletişim sistemleri kullanılmaktadır. Ancak çalışma sonuçları öğrencilerin genelleme ile işaret ve problemlerde 

ustalaşma becerileri konusunda değişkenlik göstermektedir (Kiernan, 1983). Değişik sonuçlara ulaşılan araştırma alanları, 

fotoğraflar ya da çizimler gibi bilişsel, dilbilimsel ya da hafıza becerilerine en az ihtiyaç duyan resim tabanlı sistemler ya da 

görsel destekler (Bondy & Frost, 1996; İletişim Resimleri, 1991) ve sıra alma ve karşılıklı etkileşimleri pekiştirmek için kullanılan 

bilgisayarlı iletişim önerileri ile ilgilidir. 

Görsel destek sistemleri iletişim becerilerini kolaylaştırmak için savant ilgi alanlarını kullanma stratejilerine dahil edilmiştir. 

Görsel destekler bir etkinlik, rutin veya beklenti hakkında bilgi sağlayan ve/veya becerinin ortaya çıkmasını destekleyen somut 

ipuçlarıdır. Faaliyet süresince uygulama ortamında yardım sağlayabilirler ve bir dizi görev ve işlevi üstlenebilirler. Bu 

görevlerden bazıları şunlardır: Fotoğraflar, simgeler, çizimler, yazılı kelimeler, nesneler, çevre düzenlemesi, programlar, grafik 

düzenleyiciler, organizasyon sistemleri ve komut dosyaları 

Görsel destekler genellikle aşağıdaki durumlar için kullanılır.  

- Öğrenme ortamlarının düzenlenmesi, 

- Etkinlikler, rutinler ve davranışlar ile ilgili beklentiler oluşturma, 

- İpuçları ve hatırlatıcılar sağlama, 

- Hazırlık ve yönerge sağlama  

Sosyal, iletişim, oyun, bilişsel, okula hazırbulunuşluk, akademik, motor ve uyarlanma becerilerine hitap eden çocuklar ve genç 

yetişkinler (0-22 yaş arası) için görsel desteklerin etkililiğini gösteren ve sayıları gittikçe artan kanıtlar bulunmaktadır (Wong, et 

al, 2014). Görsel destekler zorlayıcı davranışların yönetimine yardımcı olacak olan bu çalışmada da kullanılmıştır.  

3.2.5. Motivasyon için Takıntılardan Yararlanılması ve Davranış Desteği 

OSB’li çocuklar için davranış değişikliği veya destek için güçlü bir pekiştireç olarak takıntıların kullanılması literatürde 

belgelenmiştir (Wolery, Kirk ve Gost, 1985; Charlop-Christy ve Haymes, 1996). 

Charlop-Christy ve Haymes uygunsuz davranışlarını azaltmak için OSB’li çocukların eğitiminde takıntılardan yararlanmanın 

etkinliğini değerlendirmişlerdir. 

Sonuçlar uygunsuz davranışların azaltılmasında takıntı kullanımının oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Bu çalışmaların odak 

konuları savant olarak sınıflandırılmamasına rağmen, hepsi yüksek düzeyde obsesif davranış sergileyen OSB'li öğrencilerden 

seçilmişlerdir. Yine, savantların ilgi alanlarına olan takıntılı ilgileri ile otizmli kişinin takıntılı davranışlarının ortak olduğu 

belirtilmektedir. 

Grandin, (aktaran Schopler & Mesibov, 1992, s.115) otistik obsesyonları veya ilgileri “saplantılar” olarak ifade eder. OSB'li 

öğrencilere yönelik programlara takıntılarla ilgili müdahaleler dahil edilirse, bu takıntıların başarılı bir kariyere dönüşebileceğine 

inanmaktadır. Grandin’e göre bu saplantılar veya takıntılar çok büyük motivasyon kaynağı olabilir ve bunu kendi hayatından bir 



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

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 

 
 

 

 

 

21 

örnekle desteklemektedir şöyle ki, hayvancılık alanında doktora yapmasına ve alanında dünya lideri olmasına neden olan 

sığırlara yönelik kendi çocukluk takıntısını anlatmaktadır. 

Kanner (1973), önceki on bir vakasını takip eden çalışmasında, çocukça takıntı veya saplantılarla ilgili iki mesleki başarı örneği 

keşfetti. Bu başarı örneklerinden biri sayılara takıntısı olan bir kişiydi ve bu kişi banka memuru olmuştu; diğeri ise sayılara ve 

müziğe takıntılıydı, o da yerel bir korodaydı ve kopyalama makinesi kullanmayı gerektiren bir iş yapıyordu. Kanner şöyle 

demektedir; “Benim görüşüme göre savant kişi, eğitimcisine veya kendisinin bakımından sorumlu olan kişiye, engellerinin 

zayıflatıcı yönlerini açığa çıkarmaya yardımcı olmak için bir "anahtar" sunmaktadır. Yani engelinin etkisini azaltmanın bir yolunu 

sunmaktadır. Savant Beceri Öğretim Programının dördüncü bileşeni olan bu çalışmada otistik savantların iletişimlerini, sosyal 

becerilerini geliştirmelerini ve uygun davranışları pekiştirmelerini kolaylaştırmak için onlardan ödünç alınan bu takıntıları, yoğun 

ilgileri ve içsel motivasyonlarıdır. En son otizm tedavi modellerine kapsamlı bir genel bakış Odom ve diğerleri (2010) tarafından 

OSB'li bireyler için kapsamlı tedavi modellerinin değerlendirilmesi raporunda özetlenmiştir. 

OSB'li öğrenciler, ortak öğrenme çıktıları, ortak öğrenme özellikleri, uygulama kategorileri ve uygulamalar olmak üzere dört 

boyutta sınıflandırılabilir (Coppin, 2018). Öğretmenler ve uzmanlar, kategorileri belirlemek için aşağıdaki boyutları izleyebilirler; 

ancak, tüm öğrencilerin farklı ve benzersiz bir şekilde eğitildiğini bilmek önemlidir. Yöntem, teknik ve uygulama seçimi 

öğrencinin öğrenme ihtiyaçları açısından kararlaştırılmalıdır.  

Şekil 1: Otizm Spektrum Bozukluğu olan Öğrenciler için Uygulamalar (Kaynak: Coppin, 2018) 
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3.3.  Spesifik Bölüm 

3.3.1. Pedagojik Yaklaşımlar 

Araştırmacılar ve pedagoglar günümüze kadar özel eğitim alanında öğretime yönelik birçok pedagojik yaklaşım 

geliştirmişlerdir. Bu çabalar bize insanlığın tüm bireyleri için çalıştığını ve herkesin ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamak 

için bir uğraş içinde olduklarını göstermektedir. Bu da aslında başlı başına bir başarıdır. Kapsayıcılık toplulukların tüm 

üyelerinin kendi ayakları üzerinde durabilen ve yaşamın gereklerine nasıl uyum sağlayacaklarını 

öğrenebilen donanımlı vatandaşlar olarak büyümelerini sağlamak açısından çok 

önemlidir. İlgili tüm özel eğitim öğretmenlerinin gündemi OSB'li tüm öğrencileri 

kapsayan gelişmiş pedagojilerden nasıl yararlanılacağı ile ilgili olmalıdır. Bireysel 

yaklaşımlar bile OSB'li öğrencilerin topluma dahil edilmesine hizmet edebilir. 

Özel eğitim öğretmenleri, OSB'li çocukların eğitimine yönelik pedagojik 

yaklaşımlardan aşağıdaki şekilde yararlanabilir. 

- Tüm grup eğitimi 

- Yardımcı Teknoloji Destekli öğrenme 

- Hedeflere ulaşmak için yaparak öğretme 

- Uyarlanmış ve bireyselleştirilmiş öğretim 

- Tam öğrenme 

- İşbirlikli öğrenme 

- Çok çeşitli öğrenme stillerini kullanma 

- Doğrudan öğretim 

- Keşif metodu 

- Bütünleşik tematik öğretim 

- Akran eğitimi 

- Akıllı tahta, resim ve video kullanma 

- Bilgisayar destekli öğretim  

3.3.2. Öğrenme Çıktıları 

Açıklama 

Öğrenciler öğretmen tarafından belirlenir ve etkinlikler de öğrenciye göre yürütülmelidir. Dinleme, izleme, konuşma, okuma ve 

yazma arasında yakın bir ilişki bulunduğundan bu etkinlikler birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Dolayısıyla öğrenme çıktıları 

aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.  

- Duyduğunu, okuduğunu, gördüğünü anlama ve açıklama ve öğrendiklerini test edebilme  

- Okumaya, dinlemeye, izlemeye, konuşmaya ve yazmaya karşı olumlu tutum geliştirme  

- Okuduklarını eleştirel olarak değerlendirme  

- Dili konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, dikkatli ve doğru olarak kullanabilme 

- Hislerini, düşüncelerini ve fikirlerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır bir şekilde ifade etme  
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- Araştırma, keşif, yorumlama ve zihin yapılandırma becerileri geliştirme  

- Ülkesindeki, Avrupa’daki ve dünyadaki son gelişmelerden haberdar olma  

- Çalışılacak öğrenme etkinlikleri ve öğretim etkinlikleri  

- Öğrenme yolu ile yeni beceriler kazanma  

- Başarılı bir hayat için iyi bir eğitimin anahtar öneme sahip olduğunu anlama 

- Öğrenme süreci üzerinde olumlu etkisi olan farklı etkinliklere katılma  

Haftalara göre Öğrenme Çıktıları 

Tablo 3. Haftalara göre Öğrenme Çıktıları 

HAFTA SÜRE (DERS 

SAATİ) 

LEARNING OUTCOMES 

HAFTA 1 2 SAAT Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla ilgili farkındalık  

HAFTA 2 2 SAAT Özel eğitime muhtaç çocuklarla OSB’li çocukları birbirinden ayırt etme ve bu çocukların 

ihtiyaçlarını tanımlama, Lisans öğrencilerine sınıfta seçilen yardımcı teknolojileri nasıl 

kullanacaklarının öğretimi 

HAFTA 3 2 SAAT OSB’li çocuklar için eğitimsel müdahaleleri kullanabilme yeteneğine sahip olma (Sosyal 

hikayeler, iletişim için görsel destek, motivasyon ve davranış desteği için takıntıların 

kullanılması) 

HAFTA 4 2 SAAT OSB tedavisinde yardımcı teknolojilerin önemini anlama  

Bir yardımcı teknoloji seçmeden önce öğrencileri değerlendirme 

HAFTA 5 2 SAAT OSB’li öğrencilere düşük yardımcı teknolojileri uygulayabilme yeteneğine sahip olma 

HAFTA 6 2 SAAT OSB’li öğrencilere orta düzey yardımcı teknolojileri uygulayabilme yeteneği kazanma 

HAFTA 7 2 SAAT OSB’li öğrencilere yüksek düzey yardımcı teknolojileri uygulama yeteneğine sahip olma 

HAFTA 8 2 SAAT Ebeveynleri evde yapılabilecek etkinlikler konusunda destekleme yeteneğine sahip 

İlerlemesine göre sonraki adımları belirlemek için öğrencileri izleme ve değerlendirme 

HAFTA 9 2 SAAT OSB’li öğrencilerin iletişim ve konuşma becerilerini geliştirme yeteneği kazanma  

HAFTA 10 2 SAAT OSB’li öğrencilerin akademik becerilerini geliştirme yeteneği kazanma  

HAFTA 11 2 SAAT OSB’li öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini geliştirme yeteneği kazanma 

HAFTA 12 2 SAAT OSB’li öğrencilerin bilişsel becerilerini geliştirme yeteneği kazanma  

HAFTA 13 2 SAAT OSB’li öğrencilerin davranışlarını geliştirebilme 

HAFTA 14 2 SAAT OSB’li öğrencilerin genel performanslarını değerlendirme yeteneğine sahip olma  

Kursa kayıt ve katılım ücretsizdir. Özel eğitim öğretmenleri ve konu ile ilgili kişiler de öğretime katılabilirler.   
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Öğrenme Çıktıları, Anahtar Yeterlikler, Değerlendirme Araçları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar  

Anahtar Yeterlikler 

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans öğrencilerinin kazanması beklenen anahtar yeterlikler aşağıdaki gibidir.  

- Okuryazarlık ve Dil; (OD) 

- Dijital Yeterlik; (DY) 

- Kişisel, Sosyal ve Öğrenme Yeterliği; (KSÖY) 

Öğrenme Materyalleri ve Okumalar 

İleri teknoloji, Akıllı tahtalar, not defterleri, kalemler, resimler, videolar, hikâye kitapları, alıştırma kitapları, resimli alfabetik 

sözlük.  

Değerlendirme Araçları 

Öğretim etkinliği boyunca kullanılabilecek değerlendirme araçları aşağıdaki gibidir.  

- Gözlem (G) 

- Sözlü Test / Sunum (ST) 

- Yazılı Test (YT) 

- Performans Değerlendirmesi / Ödevlendirme (P) 

- Kültürel Farkındalık ve İfade (KFİ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Farklılıklarımızı öğrenmeye ve Kabul etmeye ihtiyacımız var. Ve nasıl daha iyi yardımcı olabileceğimizi 

anlayabilmemiz için Otizm Spektrum Bozukluğu ile ilgili araştırmalarımıza devam etmeliyiz.”          Alan Rosales 
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Tablo 4. Öğrenme Çıktıları, Anahtar Yeterlikler, Değerlendirme Araçları ve Kanıta Dayalı Uygulamalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Çıktısı Anahtar 
Yeterlikler 

Değerlendirm
e Aracı 

Kanıta Dayalı Uygulamalar 
(Öğrenme çıktılarına uygun olarak 
seçilecek.) 

Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarla ilgili 
farkındalık  

OD, KSÖY G, ST Akran Aracılı Müdahale 

Özel eğitime muhtaç çocuklarla OSB’li 
çocukları birbirinden ayırt etme ve bu 
çocukların ihtiyaçlarını tanımlama 

OD, KSÖY G, ST Veli Uygulamalı Müdahale 
Ayrık Deneme Öğretimi 

Lisans öğrencilerine sınıfta seçilen yardımcı 
teknolojileri nasıl kullanacaklarının öğretimi  

  Ayrımlı Pekiştirme 

OSB’li çocuklar için eğitimsel müdahaleleri 
kullanabilme yeteneğine sahip olma 

OD, KSÖY ST, P Beceri (Görev9 Analizi 

   Gecikme 

(Sosyal hikayeler, iletişim için görsel destek, 
motivasyon ve davranış desteği için takıntıların 
kullanılması) 

  Bilişsel Davranışsal Müdahale 

OSB’li öğrencilerin tedavisinde yardımcı 
teknolojilerin önemini anlama 

OD, KFİ ST, P Doğal Müdahale 
Alıştırmalar 

Bir yardımcı teknoloji seçmeden önce 
öğrenciyi değerlendirme 

  Görsel Destekler 
Teşvik 

OSB’li öğrencilere düşük yardımcı teknolojileri 
uygulayabilme yeteneğine sahip olma 

OD, KFİ ST, P İşlevsel Davranış Değerlendirme 
İşlevsel İletişim Öğretimi 
Özyönetim 
Modelleme 
Öncüllere Dayalı Müdahale 
Pekiştirme 
Scripting, 
Resim Değiş Tokuşu ile İletişim 
Sistemi [PECS], 
Sosyal Beceri Öğretimi 
Sosyal Hikayeler / Sosyal Anlatılar 
Sönme 
Teknoloji Destekli Müdahale 
Temel Tepki Öğretimi 
Tepkiyi Yarıda Kesme veya 
Yönlendirme 
Video Modelleme 

OSB’li öğrencilere orta düzey yardımcı 
teknolojileri uygulayabilme yeteneği kazanma 

OD, KFİ ST, P 

OSB’li öğrencilere yüksek düzey yardımcı 
teknolojileri uygulama yeteneğine sahip olma 

OD, KFİ ST, P 

Ebeveynleri evde yapılabilecek etkinlikler 
konusunda destekleme yeteneğine sahip 
İlerlemesine göre sonraki adımları belirlemek 
için öğrencileri izleme ve değerlendirme 

OD, KSÖY ST, P 

OSB’li öğrencilerin iletişim ve konuşma 
becerilerini geliştirme yeteneği kazanma  

OD, KFİ ST, P 

OSB’li öğrencilerin akademik becerilerini 
geliştirme yeteneği kazanma  

OD, KFİ ST, P 

OSB’li öğrencilerin sosyal ve duygusal 
becerilerini geliştirme yeteneği kazanma 

OD, KSÖY ST, YT 

OSB’li öğrencilerin bilişsel becerilerini 
geliştirme yeteneği kazanma  

OD, KSÖY ST, YT 

OSB’li öğrencilerin davranışlarını geliştirebilme OD, KSÖY ST, YT 

OSB’li öğrencilerin genel performanslarını 
değerlendirme yeteneğine sahip olma  

OD, KSÖY ST, YT 
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S O N U Ç  

Amerikan Psikiyatri Birliği'ne (2013) göre OSB sosyal etkileşim ve iletişimin azalması, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayan 

davranışların varlığı gibi merkezi semptomları olan nöro-gelişimsel bir bozukluktur. DSM-V (2013) 'e göre bir kişiye OSB tanısı 

koymak için aşağıdaki üç kriter dikkate alınmalıdır. 

i. Sosyal iletişim ve etkileşimde belirgin eksiklikler  

ii. En az iki kez tekrarlaması yeterli olan ısrarcı, tekrarlayıcı davranış, ilgi ve etkinlikler  

iii. Semptomların erken çocuklukta görülmesi gerekir.  

Leo Kanner'ın tanımlamasının üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen, OSB’nin tanımı hala tam olarak 

belirlenememiş bir sendromdur ve sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. APA tarafından 2000 yılında yayınlanan istatistiklerde OSB 

görülme sıklığı 10.000 kişide 5 kişi iken 2018 yılında yayınlanan Ulusal Otizm Merkezi verilerine göre 59 kişide 1 kişiye doğru 

hızlı bir artış göstermiştir. OSB'nin ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmalar, genetik, ailevi ve çevresel faktörlerin her  birinin 

etkili olduğunu göstermektedir. Ancak hangi faktör veya faktörler meydana gelirse gelsin, OSB sosyal iletişim, dil bozukluğu, 

tekrarlayan ve kısıtlayıcı davranışlar, bilgi işleme ve duyusal farklılıklar gibi bir dizi sınırlamayla karakterize edilir. Tepkilerine 

bağlı olarak, öğrencilerin OSB’ye maruz kalma seviyeleri hafiften şiddetliye doğru değişebilmektedir. Ek olarak, zihinsel 

yetersizlik durumunun varlığı ve seviyesi ve OSB ile başka bir engellilik durumunun da eşlik etmesi nedeniyle sınırlamalar 

derinleşebilir. 

Erken yaşta başlatılan yoğun ve sistematik özel eğitim desteği ile OSB semptomları azaltılabilmektedir ve yeni becerilerin 

tanıtılmasıyla davranış sorunları ortadan kaldırılabilmektedir. Erken, yoğun, sürekli ve sistematik eğitim yöntemlerinin etkinliği 

ve verimliliği birçok kanıta dayalı bilimsel araştırmalarla kanıtlandığından (Karasu, 2009), öncelikli ve ağırlıklı olarak kanıta dayalı 

eğitim yöntemleri kullanılmalıdır. Eğitimdeki temel hedefler uyaranlara karşı tolerans, sözlü iletişimi geliştirmek, yazılı iletişimi 

geliştirmek, akademik katılımı artırmak, öğrenme ortamlarını düzenlemek, beklenen davranış, sosyal etkileşimin iyileştirilmesi 

ve bir faaliyetten diğerine geçiş olarak sıralanabilir. BEP ve/veya uygulamalı davranış analizi, OSB'li öğrencilerin eğitiminde 

sıklıkla uygulanmaktadır. 

OSB'li öğrencilerle ilgili farklı araştırmalarda, yardımcı teknolojilerin etkili sonuçlar ürettiği bildirilmektedir. Örneğin, Moore ve 

Calvert (2000) tarafından yapılan bir çalışmada, OSB'li öğrencilerin bilgisayar temelli derslerin %97'sine odaklanırken, öğretmen 

tarafından verilen dersin %41'ine odaklandıkları bulunmuştur. OSB'li öğrencilerin eğitiminde son yıllarda artan bir ivme ve 

çeşitlilikle yardımcı teknolojiler artmaktadır. Bu durum, bu alanda OSB’li öğrencilerle çalışan/çalışacak öğretmenlerin/öğretmen 

adaylarının yeterliklerini geliştirme ihtiyacını artırmaktadır. Zira geçmişte OSB'li öğrencilerin eğitiminde düşük seviye yardımcı 

teknoloji kapsamına giren görsel kart/piktogram, görsel çizelge, kalemlik gibi araçlar daha yoğun kullanılırken günümüzde üst 

düzey teknoloji kapsamında robotlara ve sanal gerçeklik ortamlarına doğru bir evrim yaşanmaktadır. 

VR teknolojisi eğitimin her alanında olduğu gibi OSB'li öğrencilerin öğretmenlerinin eğitiminde de interaktif, etkili ve eğlenceli 

olarak kullanılabilmektedir. Sanal gerçeklik ortamı görsel, işitsel, dokunma, koku ve tat temelli seçeneklerle etkileşime girerek 

öğrenicinin simülasyon yardımıyla gerçek dünyayı algılaması için bir fırsat yaratmaktadır. Bu teknoloji, öğrencilerin bilgisayarla 

oluşturulan yapay dünyada çeşitli deneyimler yaşamalarına, bu sanal dünyayı yönlendirmelerine ve deneyimlerini en üst 

düzeyde gerçek dünyaya genelleştirmelerine yardımcı olmaktadır.  
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