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Modelleme

faaliyetleri hakkında bilgi

Yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan çocuklar tipik

vereceğiz.

olarak sosyal etkileşim becerilerinde eksiklik gösterirler. Özellikle
ilgilerini çok az çeken veya hiç ilgilendirmeyen konularla ilgili

Proje
ABLEWITHTECHTOOLS,
Avrupa Komisyonu tarafından

sohbetleri sürdürmek ve anlamlı ilişkiler kurmak için sıklıkla
mücadele ederler. OSB'li çocuklar, başkalarına iltifat ederek,
başkalarını ilgilendiren konulara onay göstermek için bir araca

desteklenmektedir ve
sahip olurlar. Video modellemenin, özellikle ek uygulama,

Erasmus+ programı, Key
Action 203: Strategic
Partnership for Innovation in
the field of Higher Education.
Call: 2019 tarafından finanse
edilmektedir.

Temel video modelleme en yaygın olanıdır ve öğrencinin
yanında hedef davranış veya beceriyle ilgilenen birini
kaydetmeyi içerir. Video kendi kendine modelleme,
hedef

beceri

veya

davranışı

gösteren

öğrenciyi

kaydetmek için kullanılır ve yetişkin yönlendirmelerini
kaldırmak için düzenlemeyi içerebilir.
Video modelleme türleri, temel video modelleme, video
kendi kendine modelleme, bakış açısı video modelleme
ve video yönlendirmeyi içerir.


Temel video modelleme: Açıkça beklenen

yönlendirmeler ve rol oynama ile takip edildiğinde, sosyal

davranış, başka bir kişi veya diğer kişiler

davranışları öğretmede etkili olduğu gösterilmiştir.

tarafından sergilenir ve öğreniciye video
aracılığıyla gösterilir.

Video Modelleme nedir?



Kendi kendine video modelleme: Öğrenci,

Video modelleme (VM), hedeflenen davranış veya becerinin

açıkça beklenen bir davranışı sergileyerek

görsel bir modelini sağlamak için video kayıt ve görüntüleme

başarılı bir şekilde videoya kaydedilir ve

ekipmanlarını kullanan bir öğretim yöntemidir. Model, hedef
davranışı

o

anda veya

daha

sonraki

bir

öğrenci videoyu izler.


Bakış açısıyla video modelleme: Açıkça

zamanda

beklenen bir davranış, öğrencinin bakış

gerçekleştirme fırsatına sahip olan öğrenciye gösterilir. Video

açısından videoya kaydedilir (örneğin, iki el
ayakkabı

modelleme türleri; temel video modelleme, video kendi
kendine modelleme, bakış açısı video modelleme ve video
yönlendirmeyi içerir.

bağcığı

bağlar)

ve

öğrenciye

gösterilir.


Görüntülü yönlendirme: Açıkça beklenen
davranış, ayrı adımlara bölünür ve videoya
kaydedilir ve öğrenciye gösterilir.
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Adımların anahtarı
► 1. Adım:
Öğretim İçin Bir
Davranışın
Belirlenmesi ve
Tanımlanması
► 2. Adım:
Doğru malzemeyi
toplamak

► 3. Adım:
Temel Verilerin
Toplanması
► 4. Adım:
Video kaydını
planlama

OSB'li çocukların eğitiminde Video Modelleme ne

Video modellemenin özellikle spektrumdaki öğrenciler için etkili

zaman kullanılır?

görünmesinin birkaç nedeni vardır.

Araştırmalar, video modellemeye dayalı öğretimin OSB'li
kişilere çeşitli becerilerin öğretilmesinde oldukça etkili



OSB’li birçok kişi ekran zamanını sever ve videolara

olduğunu göstermiştir;

► 5. Adım:
Videoyu Kaydetme

katılmak için gerçek hayattaki durumlara göre daha

(a) Dili anlamada ve işitsel ve ilgisiz uyaranları ayırt
etmede

zorluk

yaşama,

(b)

sosyal

etkileşimden

hoşlanmama duurmlarında (c) görsel uyaranlarla daha iyi

► 6. Adım:
Videonun İzleneceği
Ortamın ve Günün
Saatinin Belirlenmesi.
► 7. Adım:
Videoyu Gösterme

► 10. Adım:
Fading the Video and
Prompting

Gerçek yaşam ortamlarında yaygın olarak dikkat
dağıtıcı şeylerden kaçınmak için videodaki durumları

(d) Bir eylemi doğru şekilde nasıl gerçekleştireceğini veya

düzenleyebilir ve basitleştirebilirsiniz.

bir eylemin beklenen sonucunu tam olarak çözemez, bu



Videolar geri sarılabilir ve tekrarlanabilir.

sebeple video modelleme bu kişilere görsel ipuçları sağlar



Videolar, resimlerden çok gerçek hayatı yansıtır, bu

ve yüz yüze etkileşime gerek duymadan sadece istenen

nedenle aslında bir şeyin nasıl yapıldığını gösterirler

uyarana/davranışa eğlenceli bir şekilde odaklanmalarını

– bu hepimizin kullandığı bir şeydir.

sağlar.

çocukluktan ortaokula kadar öğrencilerle etkili bir şekilde

► 9. Adım:
Öğrenci İlerleme
Göstermiyorsa Sorun
Giderme



öğrenir,

Kanıta dayalı araştırma, video modellemenin erken

► 8. Adım:
İlerlemeyi İzlemek için
Veri Toplama

kolay zaman geçirirler.

uygulanabileceğini öne sürüyor. Bu uygulama, lise

OSB'li

çocukların

eğitiminde Video

Modelleme nasıl

kullanılır?

çağındaki öğrenciler için de faydalı olabilir, ancak bu yaş
düzeyinde

kullanımını

destekleyen

hiçbir

çalışma

Video modelleme için uygulama süreci, her bir video modelleme

belirlenmemiştir. Video modelleme ev ve okul ortamlarında

stratejisi

uygulanmaktadır. Bu, öğrencinin görüntüleme ekipmanına

modellemenin nasıl uygulandığını açıklayan adımlar aşağıda

erişiminin olduğu her yerde faydalı olabilir.

türü

için

benzerdir.

OSB'li

öğrencilerle

video

özetlenmiştir (Kathleen ve diğerleri, 2016; LaCava, 2008;

OSB'li çocukların eğitiminde neden Video Modelleme

Maione ve Mirenda, 2006; Sigafoos ve diğerleri, 2007).

kullanılıyor?

Adımların anahtarı, öğrenci için görüntüleme modellerini

Video modelleme, otizmli çocuklar için çok etkilidir, çünkü

bireyselleştirmektir.

genellikle görsel olarak verilen talimattan yararlanırlar ve
sözlü bilgiden ziyade görsel işlemede güçlü yönler
gösterirler. Ek olarak, video modelleme, yüz yüze
etkileşimler

olmadan

sosyal

modeller

aracılığıyla

öğrenmenin bir yolunu sunar.
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The Piloting Process of UOM

UOM, (a) Batı Makedonya, (b) Orta Makedonya, (c) Doğu Makedonya ve Trakya Eğitim Bölge Müdürlüğü'ne bülten
dağıtmıştır.
Ayrıca, Makedonya Üniversitesi'nde asenkron eğitim için kullanılan openeclass platformu (https://openeclass.uom.gr/)
aracılığıyla, müfredat 200'den fazla Eğitim ve Sosyal Politikalar Bölümü “Özel Eğitim” lisans öğrencisine dağıtılmıştır.
Pilot uygulama süreci, Eğitim ve Sosyal Politikalar Anabilim Dalı Lisans Çalışmaları 6. Yarıyıl, Anadal “Özel Eğitim” “Bilgi
Teknolojisi IV: Multimedya ve Uzaktan Eğitim” dersi kapsamında ek içerik olarak uygulanmıştır.
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GÖZÜM
ÜSTÜNDE
Günümüzde
eğitim

SANAL GERÇEKLİK KAYNAKLARI

yeni

teknolojiler

uygulamalarına

bakış

açımızı değiştirmekte ve sanal
platformlarda öğrenme deneyimi
için

bambaşka

kapılar

açmaktadır.
Sanal Gerçeklik (VR), eğitimde
ileriye doğru atılmış büyük bir
adım olarak bu teknolojilerden
biridir.

Teknoloji,

öğrencilere

İnovasyonun Unsurları
Sanal gerçeklik farklı çalışma alanlarında kullanılan en
önemli dijital araçlardan bir tanesidir. Eğitim alanında ise
yeni ortaya çıkan inovasyonlardan yararlanmak her zaman
diğer sektörlere göre daha geç oluyor.
Yine de öncelik her şeyden evvel eğitim uygulamalarına
verilmeli çünkü yeniliklerin etkiliğini denemek ve bu
araçların güçlü motive edici anı zamanda ilgi çekici
faktörlerinden yararlanmak öğrenme süreçlerini
kolaylaştıracaktır.

gerçek dünyada zor olan her
şeyi öğrenebilecekleri sanal bir
ortam deneyimleme fırsatı veren
çok çeşitli uygulamalar sunar.

Sanal

gerçeklik

dünyasında,

size bir tenis raketini

nasıl

tutacağınızı ve o raketle tenis
topuna

nasıl

gösteren

bir

vuracağınızı
spor

Bu vesile ile Sanal Gerçeklik kaynakları test edilmeli veya kullanılmalıdır.
Sanal gerçeklik uygulamalarında, öğrencilerin deneyimsel öğrenmelerini güçlendirmek amacıyla
görsel nesneler 3 boyutlu olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle; sanal gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı
eğitim programları dikkat çekmekte ve eğitim programlarına yönelik motivasyonu artırmaktadır. Yapılan
araştırmalar bize şunu gösteriyor; sanal gerçeklik tabanlı soyut kavramları somutlaştırmaya yardımcı olan
eğitim uygulamaları, öğrencilerin eğitimleri sırasında dikkat sürelerini artırmıştır. Bu bağlamda sanal
gerçekliğinizin öğrencilerin hayal gücü ve yaratıcılıklarının gelişimine katkı sağlayacağı da açıktır.
Geliştireceğimiz kaynaklar, bu konuda yardımcı teknolojilerin öğretimine benzersiz örnekler olacak ve
öğretmen adaylarının ve diğer ilgili üçüncü tarafların OSB'li öğrencilerin maksimum yararı için yardımcı
teknolojileri etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır.

koçunuz

olabilir. Tek bir sanal gerçeklik
deneyiminde size doğru uçan
pek çok topa vurabilirsiniz.

Ya da etrafta dolaşırken ve hatta
resminizin

içindeyken

sanal

gerçeklik ortamında otantik 3D
tablolar çizebilirsiniz.

Yüksek Öğrenimde Sanal Gerçekliğin Kullanımı
Derin Öğrenme, yüksek öğrenim ve bu kurumlara devam eden öğrenicilerin kapasiteleri ve motivasyonları
düşünüldüğünde ön plana çıkmaktadır. Öğrenme, “deneyimin dönüştürülmesi yoluyla bilginin yaratıldığı süreç”
olarak tanımlandığından, bazı mesleklere yönelik deneyimlere sahip olmak zordur. Ayrıca, öğrencilerin içgörü
kazanabilecekleri kadar çok pratik yapmaları ve başarılı olmak için uygulamalarını tekrarlamaları gerekir.
Sanal Gerçeklik, bu ihtiyaçları karşılamak için mükemmel bir çözüm olarak ve tabii ki öğretim programlarına
düzgün bir şekilde entegre edilip etkin bir şekilde uygulanabilirse herkesin ilgisini çekmektedir.
Bu projenin amacı, derslerin sunumu sırasında VR destekli öğretim materyallerini de uygulamaktır..

Sanal

gerçeklik

uygulamalarında

sayısız

öğrenme olanağı vardır ve bu
raporda;
eğitimde

sanal

gerçekliğin

kullanımını

ve

Uzaktan Eğitim

faydalarını tartışacağız.

İş yeri
için hazırlık
& Meslekler

İşbirliği
&
Grup Öğrenmesi

Hafif Beceriler

Kampüs Turları
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Çevrimiçi Toplantılar
Üçüncü çevrimiçi toplantıda ortaklar, çevrimiçi toplantılara devam etme ve etkinlikleri Covid 19 Pandemisi durumuna uygun
olarak düzenlemeye karar verdiler.

Dördüncü toplantı, Scuola di Robotica'nın koordinasyonunda
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 18 Eylül 2020 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıya tüm ortaklar katıldı.

Beşinci toplantı UOM koordinasyonunda çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. 18 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıya tüm ortaklar katıldı.

Altıncı toplantı SAN koordinasyonunda çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. 22 Ocak 2021 tarihinde yapılan
toplantıya tüm ortaklar katıldı.

Yedinci toplantı NARA koordinasyonunda çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıya tüm ortaklar katıldı.

Sekizinci toplantı Düzce Üniversitesi
koordinasyonunda çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. 15 Haziran 2021 tarihinde
gerçekleştirilen toplantıya tüm ortaklar
katıldı.
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Düzce Üniversitesi’nin Pilot Uygulaması

OSB'li Çocukların Öğrenmesine Yönelik Teknoloji Çözümleri Konferansı
" Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Öğrenmesi için Teknoloji Çözümleri Konferansı" 02 Haziran 2021 tarihinde
DU tarafından Düzce'de düzenlendi.
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Ablewithtechtools Videoları
Ablewithtechtools Video 1, Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında.

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=l2-dNpZqDno
Ablewithtechtools Video 2 Yardımcı teknolojiler hakkında.

Video linki: https://www.youtube.com/watch?v=YlK3DPanFw0

facebook.com/ablewithtechtools
ABLEWITHTECHTOOLS Sayı 03 Haziran 2021
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Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle finanse edilmiştir. Bu sunum sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyo n burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde
kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

