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MODÜLÜN AMACI

Öğrenciye otizm spektrum bozukluğu olan çocukların
özellikleri ve kaynaştırma eğitimine katılımlarını
sağlamak ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

1. Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların
MODÜLÜN ÖĞRENME
KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

özelliklerini açıklayabileceksiniz.
2. Otizm spektrum bozukluğu olan 0-72 ay çocukları için
kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve
uygun araç gereci seçebileceksiniz.
Ortam: Sınıf, erken çocukluk eğitim kurumları, özel
eğitim okulları, atölye.
Donanım: Kaynak kitaplar, internet, projeksiyon cihazı,
akıllı tahta, fotoğraflar, afiş, broşür, dergiler, konu ile
ilgili videolar, konu ile ilgili filmler, uyarıcı pano,
fotoğraflar, eğitici oyuncaklar
Bireysel öğrenme materyalinde yer alan her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız
bilgileri ölçerek kendinizi değerlendirebileceksiniz.
Bireysel öğrenme materyalinde sonunda, kazandığınız
bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla hazırlanan ölçme
aracıyla kendinizi değerlendireceksiniz
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Otistik spektrum bozukluğu olan çocukların her birinin bu bozukluktan etkilenme
derecesi ve etkilendiği alanlar birbirinden farklılık göstermektedir. Çocuğun eğitimiyle
ilgilenenler tarafından, Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tanınması, onların
sağlıklı bir gelişim göstererek başarıya ulaşmaları ve nitelikli olarak daha üst düzeylere
çıkabilmeleri için çok önemlidir. Çocuğa sunacağımız bilinçli seçilmiş uyarıcılar, araç
gereçler, bilinçli düzenlenmiş eğitim ortamları ve etkinliklerle otizm spektrum bozukluğu
olan çocukları sağlıklı şekilde destekler ve bozukluktan etkilenme durumlarını minimum
düzeye indirmemizi sağlar. Çocuklarla çalışırken çocukların bireysel farklılıkları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Bu materyalde; otizm spektrum bozukluğu olan çocukların gelişim özelliklerini ve
kaynaştırma eğitimlerini öğrenerek bu alandaki gelişimlerine etkili olarak yardım
edebileceksiniz. Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik verilen eğitim ve
etkinlikler rehberliğinde; siz de uygun etkinlik seçmek ve eğitim ortamları düzenlemek için
yeni bilgi ve beceriler kazanacak ve onların kaynaştırma eğitimlerinde aktif görevler
alabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1
ÖĞRENME FAALİYETİ 1
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda uygun ortam
sağlandığında, Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özelliklerini açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların özelliklerini ve sınıflandırmalarını
çeşitli kaynaklardan araştırınız.



Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların nasıl fark edildikleri ve 0-72 ay
çocukları için kaynaştırma eğitimini konusunda eğitimci ve ailelerden görüş
alınız.



Çevrenizde bulunan özel eğitim merkezleri veya eğitim kurumlarına giderek
otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kaynaştırma eğitimlerinde hangi
etkinlikleri yaptıklarını, hangi araç gereçleri kullandıklarını gözlemleyiniz.
Onlar hakkında ailelerinden veya öğretmenlerinden bilgi edininiz.

1. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN
ÇOCUKLAR
1.1. Tanım
Kelime anlamı olarak (içe kapanıklık) olan otizm, kişinin çevresi ve insanlarla
iletişiminin ve paylaşımın tamamen veya kısmen ayrıştırılması (izole) anlamına gelmektedir.
Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. Doğuştan
olan, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul
edilen nörobiyolojik bir bozukluktur.
Otizm, belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden,
etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme ve sapmalar ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile
kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.
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Otizm sözcüğü günümüzdeki anlamında ilk defa 1938 yılında Viyana Üniversite
Hastanesinden Hans Asperger tarafından çocuk psikolojisi üzerine verdiği Almanca bir
derste Bleuler’in “otistik psikopatlar” terminolojisi ile kullanılmıştır. Asperger, günümüzde
Asperger sendromu olarak bilinen bir OSB (Otistik Spektrum Bozukluğu) türünü
araştırıyordu ancak bu sendrom çeşitli nedenlerden ötürü 1981’e kadar ayrı bir tanı olarak
tanınmamıştır.

Fotoğraf 1.1: Otizm spektrum bozukluğu olan bir çocuk

Otizm terimi, zaman içinde yerini otizm spektrum bozuklukları (ASD: Autism
Spectrum Disorders) terimine bırakmıştır. Otizm spektrum bozukluklar, yaygın gelişimsel
bozukluklarla eşanlamlı olup ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında
kullanılmaktadır. Otizm ise bu şemsiye altında yer alan kategorilerden biridir.
Otizm, kişinin; düşüncelerinin, duygularının ve arzularının, dünyayı kendi algılayış
biçimine göre belirlemesidir. Otistik bireyin iç gerçekliği, dış gerçeklikle bağdaşmaz. Tipik
olarak sosyal anlamda çevreye tepkisizlik, sözlü veya başka türlü iletişim güçlükleri,
gerçeklikten uzaklaşma, içe kapanma, nesnelere karşı aşırı düşkünlük, takıntılı hareketlerle
tanımlanan bir süreçtir.
Otizmli bireyler sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanlarında bir takım sorunlar
yaşayabilirler. Bu sorunlar genellikle diğer insanlarla iletişim kurmak, arkadaşlık etmek ve
söylenenleri yapmakta güçlükler yaşamayı içerir. Otizmli bireyler bazı durumlarda aşırı
üzgün olabilir, onu neyin etkilediğini ifade edemeyebilir ve kendilerini nasıl
sakinleştireceklerini bilemeyebilirler. Deyim ya da atasözleri gibi mecaz anlam ifade eden
söz öbeklerini anlamayabilirler. Ancak düzenli bir eğitim, aile, arkadaş, okul ve
öğretmenlerinin desteği ile bu özelliklerle daha kolay baş etmeyi öğrenebilirler.
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1.2. Sınıflandırma
Otistik çocuklar birbirlerinden farklılık gösteren heterojen bir gruptur. Her çocuk hem
yetersizliğin derecesi hem de gösterdikleri davranışlar açısından farklılık göstermektedir.
Bazı çocuklar sessiz sakin, çevreye kapalı iken bazıları ise tamamen farklı özellikler
göstermektedir.
Yakın zamana kadar otizm yaygın gelişimsel bozukluklar adı altında yer alırken 2013
yılında yapılan değişiklikle otizm spektrum bozukluğu adını almış ve yaygın gelişimsel
bozuklukların sınıflandırmasından çıkarılmıştır.
YGB (yaygın gelişimsel bozukluklar); sosyal, bilişsel, motor, dil gelişimi alanlarında
normal gelişimden sapma ve gerilik ile kendini gösterir. Bu grupta otizmin yanı sıra
“Asperger sendromu”, “çocukluğun dezentegratif bozukluğu”, “başka türlü adlandırılamayan
yaygın gelişimsel bozukluk” ve “Rett sendromu”gibi farklı gelişim bozuklukları da yer
almaktadır. Bu bozukluklar hafif, orta ve ağır derecede kendini gösterebilir. Derecesi ve ismi
ne olursa olsun ortak noktaları, bütün bu gelişim bozukluklarının tanı ve tedavi
yöntemlerinin esas olarak aynı olmasıdır.

1.2.1. Asperger Sendromu
Asperger sendromu ilk kez Hans Asperger (1944) tarafından tanımlanan ve erkek
çocuklarda 20 kat daha sık görülen, pek çok bakımdan yaşıtlarından ayrılmayan normal
özellikleri olmasına rağmen duygudaşlık kurabilme diğer bir deyişle, kendini başkasının
yerine koyma, arkadaşlık kurma konusunda beceriksiz olma; ilişki başlatamama, tek taraflı
iletişim, ilgi duyduğu konuda çok yoğun ve detaylı bilgi edinme, olağan dışı odaklanma, bazı
sakar davranışların sıkça görülmesi, vücut duruşundaki gariplikler ve vücut koordinasyonunu
sağlamada zorluklar gibi özelliklerle tanımlanan bir bozukluktur.
Asperger sendromunu otizmden ayıran en önemli fark, Asperger sendromunda zekâ ve
dil gelişiminin normal düzeyde olması ve bu çocukların zekâ düzeyinin sınır zekâ olan Zekâ
bölümünün (IQ=) 70 ve onun üzerinde olmasıdır.
Otizm ve Asperger sendromunun bazı ortak özellikleri;

İletişim kurmada zorluklar,

Sosyal ilişki kurmada zorluklar,

Hayali ve yaratıcı oyunun olmamasıdır.
Tüm YGB arasında Asperger sendromunun rastlanma sıklığı fazladır. Bu çocuklarda,
hayvanlara ya da fen konularına aşırı ilgi, uzun süreli hafızanın normal gelişim gösteren
çocuklardan daha iyi olması, ışık ve ses gibi uyaranlara karşı aşırı hassasiyet gibi bazı
özellikler görülebilir. Asperger sendromunun nedeni araştırıldığında, bu sendromun diğer
bozukluklara göre daha fazla genetik özellikler gösterdiği ortaya çıkmaktadır.
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Resim 1.1: Otizm spektrum bozuklukları şemsiyesi

Literatürde “Asperger sendromu” olan çocuklar “yüksek işlevli otistik” olan çocuklar
ile karıştırılmaktadır. Asperger sendromu ile yüksek işlevli otistik çocukları birbirinden
ayıran en önemli ölçütler şunlardır:




Asperger Sendromu’nda iletişim ve hayal kurmada bozukluk olmayabilir, ancak
yüksek işlevli otistik çocuklarda bozukluk görülebilir.
Asperger Sendromu’nda dil gelişiminde gerilik görülmez, ancak yüksek işlevli
otistik çocuklarda gerilik görülebilir.
Asperger Sendromu’nda bilişsel, özbakım ve sosyal iletişim dışında uyumsal
davranışları yaşına uygun gelişir, ancak yüksek işlevli otistik çocuklarda ise bu
davranışlarda gerilik görülebilir.

Bu ölçütlerin dışında Asperger sendromu olan çocuklar arkadaş edinmek isterler,
ancak sosyal iletişim becerileri gelişmediği için arkadaş edinemezler. Yüksek işlevli otistik
çocuklar ise iletişim kurma ve arkadaş edinme isteğini göstermezler.

1.2.2. Çocukluğun Dezentegratif Bozukluğu
Heller Hastalığı olarak da bilinmektedir. Bu bozukluk doğumdan sonraki iki yıl içinde
görünüşte normal bir gelişimin olması, ancak 10 yaşından önce, sözel anlatım ya da dili
algılama, toplumsal beceriler ya da uyum davranışları, oyun ve motor becerilerinin önemli
ölçüde yitirilmesi olarak tanımlanır. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaşından önce
gelişmiş olması gerekir. Otizmden çok daha az rastlanır ve yukarıda belirtilen özellikler ile
otizmden ayrılmaktadır.
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Fotoğraf 1.2: Fen konularına ilgi duyan Asperger tanılı bir çocuk

1.2.3. Başka Türlü Adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Bu terim, otistik özellikler göstermekle beraber, otizm sınıflamasına girmeyen ve
yukarıda sözü edilen diğer bozukluklardan herhangi birinin ölçütlerine birebir uymayan;
ancak sosyal iletişim, sözel ve sözel olmayan dil, takıntılı tekrarlayıcı davranış alanlarından
biri veya bir kaçında otistik belirtileri olan çocuklar için kullanılır.
Atipik otizm, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk olarak da
isimlendirilir. Yaygın gelişimsel bozukluğu yelpazesinde yer alan diğer gruplara ait
özellikleri taşımayan çocuklar için kullanılan bir adlandırmadır. Atipik otizm, otizm ya da
Asperger sendromunun bazı özelliklerinin görünüp bazılarının görünmemesi durumunda,
diğer bir deyişle kuşkulu durumlarda konulan tanıdır. Bu tanı çocuk belli bir teşhis alamadığı
fakat pek çok alanda gelişim bozukluğu gösterdiği zaman söz konusudur.

Atipik otizm; dil ve sosyal iletişimle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik
kullanımındaki problemler, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel
yaşamında belli ilkelere aşırı bağlılık gibi durumlarla kendini gösterebilir. İlerleyen
yaşla tanı değişebilir ve durum bir kişilik özelliğine dönüşebilir. Otistik belirtiler
zamanla kaybolabilir; iyi eğitimle ve elverişli şartlarda durum tamamen normale
dönebilir. Bu açıdan, erken tanı ve tedaviye süratli geçiş önem taşır. Ağır formu
yoktur ve hafif otizmden ayrılması zordur. Bu nedenle normal gelişimin bir parçası
olarak görülebilir.
Atipik otistiklerde ilgilerinin sınırlı ve dar olması onları mesleklerinde başarıya
götürebilir; çünkü ilgi duydukları konuları derinlemesine ve çok detaylı incelerler.
Dolayısıyla bu da onları ilgili oldukları alanda başarıya götürür.
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Atipik otistiklerin öz bakım ve akademik becerileri, tipik otistiklere göre daha iyidir.
Panik atak ve depresyon gibi psikiyatrik problemler ortaya çıkabilir.
Atipik otizmde, konuşma sonraki yıllarda düzelebilmektedir, yani ilk başlarda
konuşma bozuklukları görülürken, yaşın ilerlemesi ve alınan eğitimle konuşmada düzelmeler
görülebilir. Bazı bireylerin konuşma bozuklukları ilerleyen yaşlarda da devam edebilir.
Atipik otistiklerde, zamirleri ters kullanma, konuşmaları anlamama, ekolali konuşma gibi
bozukluklar yoğun olarak görülebilir.
Asperger sendromlularda motor gelişimine bağlı beceriksizlik ve el-göz koordinasyon
bozukluğu olabilirken, atipik otistiklerde el becerileri daha iyi gelişmiştir. Aspergerliler
atipik otistiklere oranla daha sosyaldirler ve toplumsal ilişkilere daha yatkındırlar.
En tanınmış atipik otistikler Gunilla Gerland, Richard Lansdown ve Temple
Grandin’dır.

1.2.4. Rett Sendromu
Rett sendromu, en az beş ay normal gelişim gösteren çocuklarda görülür ve yalnızca
kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğudur. Sendromun başlamasıyla
birlikte baş büyümesi yavaşlar, el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar. Zamanla
tüm beyinsel beceriler geriler. 1965'te Avusturyalı hekim Andreas Rett tarafından 22 kızda
ilk olarak tanımlanmıştır. Bu kızlarda en az 6 ay normal gelişim gözleniyor ve sonrasında
bozulmalar başlamaktaydı. Rett bozukluğunun sebebi bilinmemekle birlikte başlangıçta
normal olup sonradan bozukluk başlaması metabolik bir bozukluğu düşündürmektedir.
Yalnızca kızlarda gözlenmesi büyük olasılıkla genetik bir temeli düşündürmektedir.

Belirtileri

Prenatal (doğum öncesi) ve perinatal (doğum süreci) gelişme görünüşte
normaldir.

Doğumdan sonraki ilk 5 ay boyunca psikomotor gelişme görünüşte
normaldir.

Doğumda kafa çevresi normaldir.

Normal bir gelişim döneminden sonra 5.-48. aylar arasında başın
büyümesinin yavaşlaması, daha önce edinilmiş amaca yönelik el
becerilerini 5 ile 30. aylar arasında yitirmenin ardından basmakalıp el
hareketleri yapmaya başlama (örn. el burma ya da el yıkama),
koordinasyonu bozuk yürüme ya da vücut hareketlerinin olduğu
görünüm, ağır psikomotor retardasyonun (psikomotor gerilik) yanı sıra
sözel anlatım ve dili algılama ileri derecede bozuktur.
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1.3. Fark Edilme ve Tanılama
Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından 2000 yılında yayımlanmış olan DSM-IV-TR
(Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) kılavuzuna göre yaygın gelişimsel
bozukluklar içinde yer alan otizm tanısının konulabilmesi için aşağıda sıralanan belirtilerden
en az altısının görülmesi gerekmektedir. Ayrıca bu belirtilerden en az ikisinin sosyal
etkileşim sorunları kategorisinden, en az birer tanesinin ise diğer iki kategoriden (iletişim
sorunları ve sınırlı / yinelenen ilgi ve davranışlar) olması şarttır. Bu belirtilerden en az birinin
36 aydan önce ortaya çıkmış olması da bir diğer koşuldur. Otizm spektrum bozukluğu
şemsiyesi altında yer alan diğer kategoriler için daha farklı ölçütler söz konusudur.
Aşağıda, otistik çocukların nasıl fark edilecekleriyle ilgili her bir belirtiye ilişkin
ayrıntılar yer almaktadır:


Yaşa Uygun Akran İlişkileri Geliştirememek

Arkadaşlık kurmakta zorlanmak: Çok az sayıda arkadaşa sahip olmak ya
da hiç arkadaş edinememek,

Akranlarla etkileşimde bulunmamak: Kendi yaşıtlarıyla oynamada,
konuşmada vb. çok isteksiz davranmak, örneğin; yalnızca kendisinden
çok küçük ya da büyük kişilerle etkileşimde bulunmak,

Yalnızca özel ilgilere dayalı ilişkiler geliştirmek: Belli kişilerle, yalnızca
belli ilgilere dayalı olarak (favori konularda) etkileşimde bulunmak,

Grup içinde etkileşimde bulunurken zorlanmak: İş birliğine dayalı
oyunların kurallarına uymakta zorlanmak; başkalarıyla zevk, başarı ya da
ilgi paylaşımında sınırlılık,

Yalnız olmayı tercih etmek: Başkalarının, genellikle aile üyeleriyle ya da
arkadaşlarıyla birlikte yaptığı pek çok şeyi (TV izlemek, yemek yemek,
oyun oynamak vb.) yalnız başına yapmayı yeğlemek,

Belli olay ya da durumlara başkalarının dikkatini çekme çabası
göstermemek, örneğin; şaşırtıcı bir durum karşısında başkalarına işaret
etmemek, bir şey başardığında başkalarıyla paylaşmamak vb.

Sözel övgü karşısında tepki vermemek: Başkalarının kendisine yönelttiği
övgü sözleri ya da sözel onaylamalar karşısında çok az tepki vermek ya
da hiç tepki vermemek, örneğin; hoşnutluk belirtisi göstermemek.



İletişim Sorunları

Dil gelişiminde gecikme,

İki yaşından büyük olup da tek bir sözcük bile söylememek,

Üç yaşından büyük olup da iki sözcüklü basit ifadeler (‘Baba git.’ vb.)
kullanmamak,

Konuşmaya başladıktan sonra basit bir dil bilgisi yapısı kullanmak ya da
belli yanlışları tekrarlamaya devam etmek,

Karşılıklı konuşmada zorluk, karşılıklı konuşma başlatmada, sürdürmede
ve sonlandırmada önemli sorunlar göstermek: Örneğin, bir kez
konuşmaya başlayınca konuşmayı uzun bir monolog şeklinde sürdürmek
ve karşısındakilerin yorumlarını göz ardı etmek,
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Konuşma konularında seçicilik: Kendi favori konuları dışındaki
konularda çok zor ve isteksiz olarak konuşmak,
Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak,
Başkalarının kendisine söylediklerini tekrarlamak (ekolalik konuşma),
Televizyondan duyduklarını ya da kitaplardan okuduklarını, ilişkisiz
zamanlarda ve bağlam dışı olarak yinelemek,
Kendisinin uydurduğu ya da yalnızca kendisine anlam ifade eden sözleri
tekrarlamak,
Aşırı resmî ve didaktik konuşma özellikleri göstermektir.

Gelişimsel Düzeye Uygun Olmayan Oyun

Senaryolu oyunlarda sınırlılık: Oyuncaklarla evcilik, okulculuk,
doktorculuk vb. hayali oyunlar oynamamak,

Sembolik oyunlarda sınırlılık: Bir nesneyi başka bir nesne olarak (küpü
mikrofon olarak vb.) kullanarak oyun oynamamak,

Oyuncaklarla alışılmadık biçimlerde oynamak; örneğin, topu zıplatmak
yerine sürekli olarak bir eliyle vurmak, legoları birbirine takıp bir şeyler
yapmak yerine sıraya dizmek vb.

Sosyal oyunlara ilgisizlik: Küçük yaşlardayken, ‘ce-e’ vb. sosyal
oyunlara karşı ilgi göstermemektir.

Fotoğraf 1.3: Sembolik oyunlarda sınırlılık gösteren otistik bir çocuk



Sosyal-Duygusal Davranışlarda Sınırlılık

Başkalarının ilgisi karşısında tepkisiz kalmak: Birileri kendisine
seslendiğinde ya da kendisiyle etkileşmek istediğinde tepki vermemek,
duymuyormuş ya da fark etmiyormuş gibi davranmak,

Başkalarının yaptıklarına karşı ilgisizlik: Ortama birinin girmesi,
ortamdan birinin çıkması, birinin konuşmaya başlaması gibi başka
çocukların çok ilgisini çeken bazı olaylar karşısında ilgisiz kalmak; böyle
durumlarda, gülümseme gibi hoşnutluk ya da ağlama gibi hoşnutsuzluk
ifadeleri göstermemek,
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Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik: Üzülen, ağlayan, kızan,
sevinen vb. kişiler karşısında duyarsız davranmak; Örneğin, üzgün birini
rahatlatma çabası göstermemek.



Sınırlı / Tekrarlayıcı İlgi ve Davranışlar

Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak,

İlgi takıntıları: bazı konulara karşı aşırı ilgi duymak ve başka konuları
dışlayarak sürekli o konularla ilgili konuşmak, okumak, ilgilenmek vb.
istemek,

Bazı sıra dışı konulara aşırı ilgi duymak; örneğin, astrofizik, uçak
kazaları ya da sulama sistemleri,

İlgi duyduğu konularla ilgili ince ayrıntıları anımsamak: Kendi favori
konularındaki en ince ayrıntıları bile ezbere bilmektir.



Belli Düzen ve Rutinlere İlişkin Aşırı Israrcılık

Belli etkinlikleri her zaman belli bir sırayla yapmak istemek; örneğin,
arabanın kapılarını hep aynı sırayla kapatmak,

Günlük rutinlerde değişiklik olmamasını istemek; örneğin, eve gelirken
hep aynı güzergâhı izlemek ya da eve geldiğinde önce televizyonu açıp
sonra tuvalete gitmek,

Günlük yaşamdaki değişiklikler karşısında aşırı tepki göstermek: En ufak
bir değişiklik karşısında aşırı kaygılanmak ya da öfke nöbeti yaşamak,

Değişiklikleri daha kolay kabullenebilmek için meydana gelecek
değişikliklerle ilgili önceden bilgi sahibi olmaya gereksinim duymaktır.



Tekrarlayıcı (Kendini Uyarıcı) Davranışlar

Sıra dışı beden hareketleri: Parmak ucunda yürümek, çok yavaş yürümek,
kendi ekseni etrafında dönmek, durduğu yerde sallanmak, farklı bir beden
duruşuna sahip olmak vb.

Sıra dışı el hareketleri: Ellerini sallamak, parmaklarını gözlerinin önünde
hareket ettirmek, ellerini farklı biçimlerde tutmak vb.



Nesnelerle İlgili Sıra Dışı İlgiler ve Takıntılar

Nesneleri sıra dışı amaçlarla kullanmak: Örneğin, oyuncak arabanın
tekerleklerini çevirmek ya da oyuncak bebeğin gözlerini açıp kapamak
vb. davranışları tekrar tekrar yapmak,

Nesnelerin duyusal özellikleriyle aşırı ilgilenmek: Örneğin, eline aldığı
her nesneyi koklamak ya da gözlerinin önünde tutarak ve evirip çevirerek
incelemek,

Hareket eden nesnelere aşırı ilgi göstermek: Örneğin, tekerlek ya da
pervane gibi dönen nesnelere, akan su ya da yanıp sönen ışık gibi hızlı
hareket eden görüntülere uzun sürelerle bakmak,

Nesne takıntıları: Bazı sıra dışı nesneleri (bir silgi ya da küçük bir zincir
parçası vb.) elinden bırakmamak ya da gözünün önünden ayırmak
istememektir.
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Fotoğraf 1.4: Nesne takıntısı olan otistik bir çocuk

YGB/OSB tanısı mutlaka bu alanda eğitim görmüş bir tıp doktoru tarafından
konulması gerekmektedir. Tanının netleştirilmesi, tedavinin düzenlenmesi, ek tanıların teşhis
ve tedavisi, önlenebilir ya da tedavi edilebilir, sebebi bilinen nörolojik, endokrinolojik,
metabolik vs. (tıbbi) tanıların atlanmaması için çocuk, mutlaka en az bir kez bir çocuk
psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.
Tanının varlığı problemin ömür boyu olduğu anlamına gelmez. Uygun genetik
özellikler ve tedavinin varlığında belli bir süre sonra YGB özellikleri tanı konma kriterlerini
karşılamayacak düzeyde iyileşme gösterebilir. Bu durumda tanı geçici olmuş olur.
Günümüze kadar yapılan tanımları, ölçütleri ya da belirtileri çocuk psikiyatristi Micheal
Rutter ve arkadaşları dört başlık altında toplamışlardır:





Otizmin ortaya çıkma sıklığı 30 aylıktan önce görülmektedir.
Çocukların dil ve konuşma gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur.
Zihinsel gelişmeyle ilgili olmayan ancak sosyal gelişimle ilgili olan yetersizlik
söz konusudur. Örnek olarak, sarılma kucaklama gibi fiziksel teması reddetmek,
insanlara karşı genel bir ilgisizlik verilebilir.
Kalıplaşmış oyun becerileri gözlenmekle birlikte, aynılığı korumada ısrar etme
ve değişikliğe tepki gösterme de belirgin davranışlar arasındadır.

Fotoğraf 1.5: Aynılıkta ısrar, rutine sıkı bağlılık gösteren otistik bir çocuk
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Günümüzde otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı ile ilgili yapılan
çalışmalar, otizmin hiç de küçümsenmeyecek oranda olduğunu göstermektedir. Kesin olarak
sayı belirtilmemesinin nedeni olarak çevrenin ve ailelerin de otizm hakkında
bilinçlenmesinden kaynaklandığı söylenebilir.
Cinsiyete göre dağılıma bakıldığında ise erkeklerde kızlara oranla 4-5 kat daha fazla
görüldüğü tespit edilmiştir.

1.4. Nedenleri
Otizmin nedenleri ile ilgili öne sürülen bütün görüşler tek başına bu problemi
açıklamada yetersiz kalmaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, özellikle şu noktalar
üzerinde durmaktadır.

1.4.1. Nörolojik Nedenler
Otizm spektrum bozukluğunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığı sanılmaktadır.
Otizm spektrum bozukluğu tanılı bireylerin önemli bir bölümünde (yaklaşık %35), beyindeki
anormal elektrik hareketlerine bağlı olarak nöbet, istemsiz hareketler, bilinç yitimi vb.
nörolojik sorunlar da görülebilir.
Otizm spektrum bozukluğu bir ruh hastalığı değildir ancak belirtileri bazı ruh
hastalıklarını çağrıştırabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun
çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin sosyoekonomik özellikleriyle ilişkisi olmadığını
göstermiştir. Otizm spektrum bozukluğunun kalıtsal olabileceği yönünde bulgular vardır,
ancak buna yol açan gen ya da genler henüz bulunmuş değildir.

1.4.2. Genetik Nedenler
Birden fazla genin, bazı çevresel faktörlerin bir araya gelmesi ile otizmin ortaya
çıkmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu çevresel faktörler arasında kan
biyokimyası, kullanılan ilaçlar sayılabilir. Genlerdeki yapısal bozukluk kuşaklar öncesinden
geliyor olabileceği gibi, gebelik sırasında kullanılan ilaçlar, virüsler ve radyasyon gibi
etkenlerle de genlerin işleyişi bozulabilir. Ancak bu gen ya da genlerin hangileri olduğu
konusunda yapılan araştırmalar devam etmektedir.

1.4.3.Yapısal Nedenler
Bazı araştırmalar, beynin bazı bölgelerindeki yapısal farklılıkların otizme neden
olabileceğine işaret etmektedir.

1.4.4. Doğum Öncesi-Doğum Sırası-Doğum Sonrası Etkenler
Araştırmalar, bu safhalarda beyin gelişimini etkileyen birden fazla durumun otizme
neden olabileceğini kanıtlamıştır. Özellikle, anne karnında geçirilen kızamıkçık hastalığı ağır
otizme yol açabilmektedir. Doğum sırasındaki travmalar ve buna bağlı bebeğin oksijen
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eksikliği aşaması, çevresel toksinler, tüberoz skleroz, fenil ketonüri sendromu gibi metabolik
hastalıklar da otizme neden olabilir.

1.5. Gelişimsel Özellikleri
1.5.1.Sosyal Gelişim
Otistik çocukların sosyal becerilerde (selamlaşmak, hoşça kalın demek, izin istemek,
özür dilemek, sıra beklemek gibi) yetersiz oldukları bilinmektedir. Otistik çocukların sosyal
becerilerinin gelişmesi için, uygun sosyal etkileşim başlatmayı ve diğerlerinin başlattıkları
etkileşime uygun tepki vermeyi ve onlarla olumlu ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi öğretmek
gerekir. Örneğin, otistik olan bir çocuk, grup içinde diğerlerinin oynadığı oyuna katılmaması
ile dikkat çekebilir.
Otistik çocukların sevinçlerini, başarılarını ve ilginç buldukları şeyleri başkaları ile
paylaşmadığı gözlenir. Bu çocuklar, ilgilerini çeken bir şeyi parmağı ile göstererek
paylaşmayabilir ve baş baş yapma gibi taklit ile öğrenilen sosyal davranışları
göstermeyebilirler. Kucağa alındığında sarılmama, annenin sesine tepki vermeme gibi
davranışları gösteren otistik çocukların çoğu, anneye bağımlılık davranışının yoksunluğunu
göstermektedir.

Tablo 1.1: Otistik çocukların gelişimsel özellikleri

Çevreyle ilgili en ufak değişikliklerin karşısında çok duyarlı olabildikleri hâlde insan
yüzü ve karşılıklı iletişim bu çocuklar için çok az önem taşımaktadır.
Otistik çocuklarda oyun becerisi, sembolik düşüncenin kazanıldığı duyu motor
döneme paralel olarak gelişmemektedir. Bununla birlikte sözel iletişim ve hayal kurmadaki
yetersizlikleri, akranlarıyla birlikte oyun oynamalarını kısıtlamaktadır. Oyun becerilerinde
yetersiz olmaları ve oyuncakları amacına uygun olarak kullanmamaları diğer bir belirgin
özelliktir. Örneğin, arabayı sürmek yerine tekerleğiyle uzun süre oynamak gibi.
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1.5.2. İletişim Becerileri
Çevredeki bireylerle iletişim kurmada yetersiz olma, otizmin en belirgin
özelliklerinden biri olarak bilinmektedir. Karşısındaki kişinin yüzüne ve gözüne bakmama,
mutluluk, üzüntü, öfke gibi duyguları ifade etmede güçlük, sözel olmayan iletişim
becerilerinde (jest ve mimiklerle isteklerini göstermek) eksiklik, karşılıklı iletişim kurmak
istemediğinde bağırma, vurma, çığlık atma gibi davranış sorunları görülmektedir.
Otistik çocuklar, hiç konuşmama ya da konuşmayı sadece kendi gereksinimlerini
belirtmek için kullanmaları (su isteme, acıktım deme) ve sosyal amaçlı (selamlaşma)
kullanmamaları ile dikkati çekerler. Otistik çocukların sadece bir-iki kelime söyleme,
anlamsız konuşma, ekolalik konuşma ve zamirleri karıştırma konuşulanları anlamada güçlük
çekme, gramer bozuklukları ve telâffuz güçlüğü gibi özellikler görülmektedir. Ekolali,
duyulan kelimelerin anlamsızca tekrar edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Otistik çocuklar
duydukları bir kelimeyi defalarca düzgün biçimde tekrarlayabildikleri halde, o kelimenin
anlamını bilmiyor olabilirler ve aynı kelimeyi anlamına uygun olarak kullanamayabilirler.
Bu çocukların ses, ışık, sıcaklık, soğukluk gibi dış uyaranlara karşı aşırı ya da az tepki
verdikleri de gözlenir.

1.5.3. Duyusal Özellikler








İşitsel Uyarılara Karşı Tepkileri: Seslere karşı çok değişik tepkiler gösteren
otistik çocukların, erken çocukluk döneminde bazı seslere hiçbir tepki
vermemesi, çocukta işitme problemi olduğu düşüncesini çağrıştırmaktadır.
Görsel Uyarılara Karşı Tepkileri: Otistik çocukların insan yüzüne ve
çevrelerindeki birçok nesneye bakmamalarına karşın, hareket eden, dönen ya da
parlak olan bazı nesnelere çok uzun bakabildikleri, bazılarının zaman zaman
ışıktan rahatsız oldukları hatta karanlık bir odada daha rahat ettikleri
görülebilmektedir.
Acı, Sıcak, Soğuğa Karşı Tepkiler: Bu tepkiler bazı çocuklarda acıyı, sıcağı ve
soğuğu fark etmeme şeklinde ortaya çıkarken, bazılarında ise, soğuk suyla
ellerini yıkarken ağlama, eline iğne battığı zaman çığlık atma gibi aşırı
duyarlılıklar şeklinde de görülebilmektedir.
Dokunulmaya Karşı Tepkiler: Herhangi bir kimse tarafından dokunulmaya,
kucağa alınmaya tepki gösteren otistik çocuklar, fiziksel teması reddetmekte ve
çevreleriyle ilişki kurmaktan kaçınmaktadır.
Nesnelere Karşı Tepkiler: Otistik çocukların çevrelerindeki duyusal uyarılara
çok farklı tepkiler vermelerine karşın, yeni bir nesneyi genellikle koklayarak,
yalayarak ve parmaklarını üzerinde gezdirerek tanımaya ve keşfetmeye
çalıştıkları gözlenmektedir.

1.5.4. Motor Gelişim
Otistik çocukların ip atlama, dans, yüzme gibi büyük kas motor becerilerin
kullanılmasını gerektiren bazı hareketleri taklit etme yetilerinin çok az ya da hiç olmamasına

14

bağlı olarak daha geç öğrendikleri görülmektedir. Kâğıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe
boncuk dizme gibi küçük kas motor becerilerinin de oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir.
Otistik çocukların duruşlarında, ellerini kullanmada zaman zaman normalden farklı bir
görünüm sergiledikleri görülmektedir (parmak uçlarında yürüme, belli hareketleri tekrar
etme, tek ayağı üzerinde ileri geri sallanma, kendi etrafında dönme vb.). Bununla birlikte
hiperaktif (çok hareketli) veya hipoaktif (az hareketli) olmaları da diğer motor davranış
özellikleri olarak kabul edilmektedir.

1.5.5. Zihinsel Gelişim
Otistik çocukların zekâ düzeylerini belirleyen testleri kullanmada güçlükler olması ve
bu çocukların testlerde düşük performans göstermeleri zekâ bölümlerinin tespitini
zorlaştırmaktadır.
Son yapılan araştırmalar temel problemin zihinsel gelişim alanında olduğunu
belirtmekte ve bu konudaki tartışmalar zihinsel yetersizliğin birinci olarak dil ve iletişim
problemlerine yol açtığı, ikinci olarak da davranışsal ve duyusal güçlüklere neden olduğu
yönünde yoğunlaşmaktadır.

1.5.6. Özel Beceriler
Bunlar genellikle konuşma becerisi soyut anlam içermeyen türden becerilerdir. Otobüs
hareket saatleri, sayılar vb. ayrıntılar ilgili bazı görsel yetenekler şeklinde de ortaya
çıkabilmektedir. Kendi kendine okuma-yazma öğrenebilme, okuduğunu anlamasa da akıcı
bir şekilde okuyabilme, kısa sürede ezberleyebilme gibi iyi bir belleğe sahip olan erken
gelişmiş kavramsal veya görsel-motor yetenekleri olan otistik çocuklara da rastlanmaktadır.

Fotoğraf 1.6: 3 yaşında otizm teşhisi konan 5 yaşında olağanüstü resim yeteneği keşfedilen
Stephen Wiltshire
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ




Çevrenizde bulunan otizm spektrum bozukluğu olan kişilerin aileleri ile iletişim
kurarak onların özelliklerini ve yaptıkları etkinlikleri gözlemleyiniz.
Gözlemlediklerinizin bir sınıflandırılmasını yaparak grafik üzerinde gösteriniz.
Çalışmalarınızı bir rapor hâline getirip edindiğiniz deneyimleri arkadaşlarınıza
sunarak paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili  Çeşitli
basılı
kaynaklardan
ve
internetten ve çeşitli kaynaklardan bilgi
üniversitelerin ilgili bölümlerinden
toplayınız.
gerekli bilgiler edinebilirsiniz.
 Çevrenizde bulunan otizm spektrum
 Özel eğitim kurumlarına ve okulöncesi
bozukluğu olan kişiler ve aileleriyle
eğitim kurumlarında bu tanılı çocukları
iletişim kurarak bu çocukların özelliklerini
gözlemek için yardım alabilirsiniz
gözlemleyiniz.
 Gözlemlediklerinizi
fotoğraflarla
kamera çekimleri ile destekleyiniz.

ve

 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve
kamera çekimleri ile temiz ve düzenli
çalışarak destekleyiniz.

 Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda
 Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda
Otizm
spektrum
bozukluğu
olan
bilgisayar ortamında grafik çeşitlerinden
çocukların
sınıflandırılmasını
grafik
yararlanabilirsiniz.
üzerinde hazırlayınız.
 Hazırladığınız grafikleri arkadaşlarınızla
paylaşarak tartışınız.
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 Hazırladığınız grafikleri arkadaşlarınızla
paylaşarak onların da fikirlerini
alabilirsiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

2.

( ) Asperger sendromu erkek çocuklarda 20 kat daha sık görülür.

3.

( ) Atipik otizmde, konuşma sonraki yıllarda düzelememektedir.

4.

( ) Otistik çocuklarda sıra dışı el hareketleri; ellerini sallamak, parmaklarını
gözlerinin önünde hareket ettirmek, ellerini farklı biçimlerde tutmak gibi davranışlar
sergiledikleri görülmektedir.

5.

( ) Ekolali otistik çocuklarda görülmemektedir.

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
6.

Otistik çocuklar, hiç konuşmama ya da konuşmayı sadece kendi gereksinimlerini
belirtmek
için
kullanmaları
(su
isteme,
acıktım
deme)
ve
.......................................................................... kullanmamaları ile dikkati çekerler.

7.

........................................................................en az beş ay normal gelişim gösteren
çocuklarda görülen ve yalnızca kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum
bozukluğudur.

8.

Otizm sözcüğü günümüzdeki anlamında ilk defa 1938 yılında Viyana Üniversite
Hastanesinden ……………………..............kullanmıştır.

9.

Yaygın
gelişimsel
bozukluk
ve
otizmin
yanı
sıra
…………………………………………………………………………………...............
......gibi farklı gelişim bozuklukları da yer almaktadır.

10.

Yapılan bilimsel araştırmalar, otizm spektrum bozukluğunun …………………….. ya
da ailenin …………………………………….özellikleriyle ilişkisi olmadığını
göstermiştir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME FAALİYETİ-2
ÖĞRENME KAZANIMI
Öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda; Otizm spektrum
bozukluğu olan 0-72 ay çocukları için kaynaştırma eğitimini destekleyen etkinlikleri ve
uygun araç gereci seçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Çevrenizde bulunan özel eğitim kurumlarından ve çeşitli basılı kaynaklarla
internet ortamlarından ve otizm spektrum bozukluğuna uygun kaynaştırma
eğitimi yöntemlerini, eğitimlerinde kullanılan araç gereçlerin özelliklerini ve bu
çocukların özelliklerine uygun etkinliklerle eğitim ortamlarının niteliğini
araştırınız.



Eğitim ortamlarının ve kullanılan araç gereçlerin fotoğraflarını çekip ve kamera
kayıtlarını alınız.



Elde ettiğiniz bu verileri içeren bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri
hazırlayınız.



Bu etkinliklerde kullanabileceğiniz araç gereçleri belirleyiniz. Hazırladığınız
bu etkinlikleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN
ÇOCUKLAR VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
MEB Özel Eğitim Hizmetleri yönetmeliği madde 23’e göre kaynaştırma yoluyla
eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de
sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim,
orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim
uygulamalarıdır.
Özel eğitime ihtiyacı olan gruplardan biri olan otizm spektrum bozukluğu olan
çocuklar da kaynaştırma yoluyla eğitimlerini, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte aynı
sınıfta tam zamanlı sürdürebilecekleri gibi özel eğitim sınıflarında yarı zamanlı olarak da
sürdürebilirler. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamaları, öğrencilerin bazı derslere
yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte
katılmaları yoluyla yapılır.
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Otistik çocuklar için kaynaştırma yoluyla eğitim ise OÇEM'e (Otistik Çocuklar Eğitim
Merkezleri) devam eden çocuklardan rehber öğretmenin yönlendirmesiyle performansları
uygun olanların belirlenen okulda, sürede ve planlanan bir programda eğitilmeleri olarak
tanımlanmaktadır.

2.1. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Kaynaştırma
Eğitiminin Yeri ve Önemi
Kaynaştırma Eğitimi, otistik çocuklar için hem öğrendiği becerileri doğal ortamda
kullanabilmesi hem de normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla bir arada zamanı ve etkinlikleri
paylaşabilmesi anlamında çok önemli bir yere sahiptir.
Otistik çocukların okulöncesi kurumlarında kaynaştırma eğitimi görmesi belli
sorunları da beraberinde getirmektedir. Özellikle otistik çocukların tekrarladıkları
davranışlar, takıntıları, aynılık yaşantısında ısrarcı olmaları, sosyal temastan kaçınmaları,
sözel dili anlamada güçlük çekmeleri, öfke nöbeti geçirmeleri öğretmenleri zor durumda
bırakmaktadır.
Otizmin tanısının 3 yaşından önce konması ve eğitime başlanması; çocuğun öz bakım
becerilerini geliştirmesi, toplum içinde yer alması ve eğitimine örgün eğitim sistemi içinde
devam etmesinin sağlanması bakımından çok büyük önem taşır.
Yapılan araştırmalar, özellikleri ve gereksinimleri hangi düzeyde olursa olsun her
vakada erken tanı, erken yoğun tedavi ve eğitimin olumlu etkisini kanıtlamıştır.

Fotoğraf 2.1: Kaynaştırma eğitimi alan otistik çocuklar

Otistik çocukların özelliklerinden biri de sosyal uyum problemidir. Bu nedenle
çocukların eğitimindeki en önemli amaçlardan biri de çocukta sosyal etkileşimin
gerçekleştirilmesidir. Çocuğun çevresindekilerle birlikte uyum içinde yaşayabilmesi için
sosyal gelişiminin sağlanması gereklidir. Farklı disiplinler ve eğitim konusunda farklı teorik
yaklaşımlara sahip olan uzmanlar “otizm spektrum bozukluğu” grubunda yer alan çocukların
bozukluklarının merkezinde sosyal beceri yetersizliğinin olduğu ve bu nedenle eğitimde ilk
hedefin bu alan olması gerektiği” konusunda fikir birliğine sahiptir (Matson, Matson ve
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Rivet, 2007). Bu gruptaki çocuklarla yapılan sosyal beceri çalışmalarında öncelikle göz
kontağı, sosyal iletişim için temel ifadeler olan, merhaba, teşekkür ederim, gibi ifadeleri
kullanma, nasılsın gibi sorulara cevap verme, yaşıtlarıyla birlikte oynama, oyunda sıra alma
gibi temel beceriler kazandırılmaya çalışılmaktadır (Baker, 2003; Leaf ve ark., 2009; Matson
ve ark. 2007).


Otistik Spektrum İçinde Kaynaştırma Eğitiminden Yararlanabilmeyi
Belirleyen Etkileyen Faktörler

IQ düzeyi,

Otizmin derecesi,

İletişim- dil düzeyi,
o
Alıcı dili, yaşına yakın düzeyde olanlar (günlük yaşamda
konuşulanları anlayabilme),
o
İfade Edici Dili, sorulara cevap verebilme düzeyinde olanlar
(eğitimin gerektirdiği asgari ölçüde konuşabilme),

Otistik spektrum içinde bu özelliklere sahip olmaları nedeniyle kaynaştırma
eğitiminden en çok yararlanan grup ise yüksek işlevli otistikler ve Asperger sendromlulardır,


Diğer stres yaratan durumlar,

Ortamda belirsizlik, planlarda değişiklik olması,

Beklemeyi gerektiren durumlar,

Olası tehlikeler, hasta olmak, gereksinimlerini bildirememek gibi.

İlköğretimde kaynaştırma eğitimine katılacak bir öğrencinin ise temel sosyal becerileri
kazandıktan sonra sahip olması gereken ileri düzeyde birçok sosyal beceri bulunmaktadır.


Bu sosyal beceriler:

İletişim becerileri,

Arkadaşlık,

Oyun oynama,

Duyguları tanıma ve yönetme becerileridir.



Ülkemizde Otistik Çocukların Kaynaştırılmasıyla İlgili Çalışmalar

Ülkemizde özel eğitime gereksinim duyan bireyler içinde tanı ve eğitim uygulamaları
açısından en yeni grup olan otistiklerle ilgili eğitim süreci, tanı süreciyle yıllar öncesinde
başlamış olmasına rağmen MEB tarafından ayrı bir grup olarak tanımlanmaları 1999 yılında
OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi) projesiyle yapılmıştır.
OÇEM projesinin amacı; bireysel farklılıkları ve otistik özelliklerinden dolayı mevcut
eğitim öğretim ortamlarından yararlanamayan 3–15 yaş grubundaki otistik çocukların,
özelliklerine uygun ortamlarda ve geliştirilen programlarla ülke genelinde eğitim ve
öğretimlerini sağlamak olarak tanımlanmaktadır.
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Eğitim modeli incelendiğinde;
Bağımsız OÇEM; Otistik özellikleri ve bireysel farklılıkları nedeniyle kaynaştırma
eğitiminden yararlanamayacak durumdaki 3-15 yaş grubundaki otistik çocukların kendilerine
yetecek derecede bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla açılan merkezi,
Bağımlı OÇEM; Okul öncesi dönemden itibaren ilköğretime çeşitli programlarla ve
kaynaştırma eğitimi yoluyla devam edebilecek otistik çocuklar için ilköğretim okulu
bünyesinde açılan merkezi tanımlamaktadır.

Fotoğraf 2.2: Örnek bir OÇEM sınıfı



Otistik özellikleri olan çocukların kaynaştırma uygulamalarında başarıyı
arttırmak amacıyla, öğretmenler ve diğer eğitim personeline yönelik
öneriler;

Tüm öğretmenlerin, yardımcılarının, farkındalıklarını artırmak ve otizmi
daha iyi anlamaları için eğitilmeleri,

Öğretmen eğitimi ile ilgili birimin otistik çocukların öğrenme
özelliklerini dikkate alan bir eğitim modülü geliştirmesi,

Öğretmenlere çocukların özelliklerine göre programı farklılaştırma
becerisi kazandırılması,

Öğretmenlerin en az 1 tam gün boyunca uzman kişilerce eğitilmesi,

Öğretmenlere BEP oluşturma eğitimi verme planının hayata geçirilmesi,

Yardımcı öğretmenlere otizmi de kapsayan hizmet içi programlarının
uygulanması,

Okul idarecilerinin otizm hakkında farkındalıklarının artması için eğitim
almaları,

Kaynaştırma okullarında destek özel eğitimi görevinde yer alan kaynak
oda öğretmenlerinin bu süreçteki önemli / merkezi rolü nedeniyle daha
iyi eğitilmelerini sağlayacak eğitim programlarının geliştirilmesi,

Öğretmenlere, yardımcı sınıf öğretmenleriyle nasıl çalışacaklarını
öğretmek amacıyla eğitim yapılması önerilmektedir.
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2.2. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Kullanılan
Araç Gereçler ve Özellikleri
2.2.1. Araç Gereç Seçiminde Dikkat Edilecek Özellikler
Otistik çocuklarda görülen kendi kendini güdüleme davranışı yerine oyuncaklarla
oyun oynamanın öğretilmesi çocuğun hedeflerinden birisi olmalıdır. Bunun için, toplumda
kabul görmeyen kendi kendini güdüleme davranışının azaltılmasında uygun olan ve
gereksinimlerine uygun oyuncaklar seçilmesi gerekmektedir.
Araç gereç seçiminde aşağıdaki özelliklere dikkat edilmelidir:

Görsel Uyarım
Otistik çocuk, ışıklara bakar, dönen objelere gözleri takılır, ellerini inceler,
parmaklarını gözlerinin önüne getirip oynatır. Görsel uyarım ihtiyacını azaltabilmek için el
feneri, dönen lambalar, tekerlek, kum saati, manyetik toplar, ışık çubukları, ışık tabancası,
yazı tahtaları, dürbün ve kuruyabilen oyuncaklar vs. gibi oyuncakların alınması uygundur.

İşitsel Uyarım
Şarkıları seslendirmeye çalışıp vokal yapar, mırıldanarak şarkı söyler. Dilini şaklatır,
eşyaların üzerinde parmaklarını tıklatır. İşitsel uyarıların değiştirilmesi için ses çıkaran
oyuncaklar seçin. Örneğin, düdük, zil, konuşan oyuncaklar, radyo, oyuncak piyano, müzik
kutuları, itelendiğinde veya çekildiğinde ses çıkaran oyuncaklar, saç kurutma makineleri vb.
kullanılabilir.

Resim 2.1: Otistik çocuklarda kullanılan işitsel oyuncaklar



Dokunsal Uyarım

Çocuk kendi vücudunu okşar, kendini çimdikler, parmağını ağzına sokar ve ellerine
ipleri dolar. Bu tür çocuklar için ise iple hareket eden kuklalar, balık oltaları, mızıka, flüt gibi
nefesli müzik aletleri kullanılabilir.
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Vücudun Uyarlaması

Otistik çocuk vücudunu garip şekillere sokar, çeşitli pozlar verir, ayak parmakları
üzerinde yürür, kafasını yana eğerek dolaşır. Vücut şeklinden uyarılmasının değiştirilmesi
için hareket veya pozisyonu değişken oyuncaklar seçilmelidir. Örneğin oyuncak at, üzerinde
zıplayabileceği büyük terapi topları, içinde ve üzerinde dönülebilecek silindirik araçlar,
vagonlar, döner büro koltuğu, hamak, salıncak, trombolin vb. kullanılabilir.
Bu oyuncaklardan birçoğunu çocuk görür görmez hoşlanacak ve en çok tercih edeceği
oyuncağı haline gelecektir, sürekli aynı oyuncakla oynamak isteyecektir. Bu yüzden, başka
oyuncaklarla oynaması için çocuğu teşvik etmek gerekecektir. Farklı oyuncakları, farklı
sürelerle denenmelidir. Örneğin, her oyuncağı bir hafta süreyle denenebilir. Eğer çocuk bu
oyuncaklardan herhangi birisine çok bağlanırsa, o zamanda bu oyuncağı beceri öğretiminde
ödül olarak da kullanabilir.

2.2.2. Oyuncaklarla Oynama
Otizmli çocuklarda oyuncak seçimi genellikle çocukla iletişime geçmenizi sağlayacak
önemli bir araçtır. Bu nedenle karşılıklı oyuna imkân veren basit oyuncaklar iletişim
kurmanızı kolaylaştıracaktır. Öğretimde kullanılacak araç gereçler önceden tespit
edilmelidir. Hazırlanan araç gereçler her çocuk için plânlanan öğretimsel amaçlara hizmet
etmeli ve çocuğun yaşantısında kullandığı veya kullanabileceği araçlardan seçilmelidir.
Genelde bu çocukların bir oyuncakla amaca uygun oynamadıkları gözlenmektedir. Otistik
bir çocuk herhangi bir oyuncağı eline aldığında onu döndürme, yuvarlama, elinde tutma ya
da atma gibi amaçsız davranışlar göstermektedir.
Otistik çocukların çoğu çamaşır makinesinde dönen çamaşırları saatlerce izleyebilir.
Bunun yanı sıra eline aldığı oyuncak arabasını normal şekilde sürmek yerine ters çevirerek
ve yalnızca tekerlerini döndürerek oynayabilir. Otistik çocuğa göre bu araba yalnızca soğuk,
sert, ağır bir nesnedir, metalden yapılmışsa metalik bir tadı vardır ve sallandığında ses
çıkarır, tekerleri döndürüldüğünde ise farklı şekiller oluşturmaktadır.
Oyun, tüm çocuklarda olduğu gibi otistik çocuklar için de sosyal gelişim yönünden
oldukça önemlidir. Otistik çocuğun bütün gün amacına uygun olmayan şekilde oyun
oynaması onun sizinle ve yaşıtlarıyla iletişim kurabilmesindeki en önemli araçtan yoksun
kalması demektir.
Otistik çocuğun yetersiz olan oyun becerisini geliştirebilmek için öncelikle eğitsel
amaca yönelik oyuncaklar seçilmelidir. İç içe giren ve yapboz türü oyuncaklar, bebekler,
oyuncak kamyon ve diğer araçlar otistik çocuğun hayal gücünü kullanma, yaratıcılık ve taklit
becerilerindeki yetersizliklerin karşılanmasında oldukça önemlidir.
Otistik çocukların uygun oyun oynama davranışı kazanabilmesi için öncelikle taklit
etme becerilerini geliştirme konusunda yardımcı olmalı ve oyuna dönüştürebilecekleri
normal yaşantılar sunulmalıdır.
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Resim 2.2: Otistik çocuklara uygun oyuncak örnekleri

Otistik çocuğun hayalî oyun oynamayı öğrenmesine yardımcı olmak amacıyla onu bu
tür oyunları oynayan akranlarıyla bir araya getirerek oyuna katılmasını ve onları model
alarak anlamlı oyun oynamayı öğrenmeyi sağlamalıdır.
Otistik çocuğun oyun becerilerinin gelişmesi için öncelikle uygun oyuncaklarla oyun
oynama fırsatı sağlanmalıdır. Bunun yanında yapılandırılmış oyun ortamı sağlanmalıdır.
Hatta ebeveyn veya öğretmende aktif oyunun içinde yer almalıdır. Başlangıçta çocuğa
oyuncak kamyonlarla ve evlerle oynama öğretilebilir. Bu öğretilirken her oyuncaktan ikişer
tane alınması gerekmektedir. Yetişkin kişi oyuncağını alır ve otistik çocuğu oyuna teşvik
eder; “Oyuncağını al!” veya “Haydi oynayalım!” yönergelerini çocuk oyuncağını alana
kadar tekrar eder.
Daha sonraki aşamada oyuncak bebeği almakla kalmayıp onu kolunuza yatırınız ve
çocuğun da aynısını yapması için teşvik edip bu davranışı pekiştirilmelidir. Ayrıca oyuncak
bebeği dizde sallama, uyutma, üzerine örtü örtme, besleme gibi hareketler yapılarak otistik
çocuğun da aynı hareketleri taklit etmeleri sağlanabilir. Bunlar yapılırken; bebek uyuyor,
acıkmış gibi çocuğun oynadığı oyuna ilişkin sözel ifadelerle dikkati çekilmeli ve otistik
çocuğun sözel olarak da oyuna katılımı teşvik edilmelidir.
Oyuncaklardan birer çift almanın avantajı, çocuğun eğitimcinin ondan ne istediği
konusunda emin olmasını sağlamaktır.

Fotoğraf 2.3: Otistik çocuk ve aileyle oyun
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Otistik çocukların kaynaştırma eğitimlerinde ayrıca aşağıdaki oyuncak
türlerinden de yararlanılabilir:

Legolar, bulyaplar, uçurtmalar, boncuklar, plastik çiviler, küpler, ayna, makaslar,
çeşitli objeler, top, hareketli araba, bebek, iç içe geçmiş halkalar ve kutular, vücut maketleri,
bilgisayar, müzik ve ritim aletleri, konuşma eğitim kartları, resimli kartlar, çalışma kitapları,
kavram kartları, kavram kitapları, boyama kitapları, öykü kitapları ve kartları, zekâ
geliştirme materyalleri, dikkat yoğunlaştırma materyalleri (hareketli oyuncaklar), hafıza
kartları, jimnastik aletleri ve minderleri

Resim 2.3: Otistik çocuklara uygun oyuncak örnekleri

2.3. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Özelliklerine
Uygun Etkinlikler
2.3.1. Etkinlik Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


Etkinlik hazırlarken şunlara dikkat edilmelidir:

Çocuk için çok karmaşık ve soyut olan alanların belirlenmesi, bu
becerilerin kazandırılmasında hazırlanacak etkinliğin gerekli olup
olmadığına karar vermek,

Puan, marka sistemleri, sevdiği pekiştireçleri ödül olarak kullanma (ör.
bilgisayar), yiyecek ve sosyal ödüller içinden, çocuk için hangi çalışmada
hangi pekiştireçlerin en etkili olduğunu belirlemek,

Program yaparken sevdiği, ilgi duyduğu alanlar ve duyusal tercihlerinden
yararlanmak gerekir,
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Bir çalışmada hitap edilen duyu sayısı arttıkça bireyin katılımı ve ilgisi
artar (çoklu–duyusal yaklaşım). Örneğin, sayarken nesnelere dokunması
sağlanabilir veya şarkı ritmi ve renkler de kullanılabilir. Çoklu duyusal
yaklaşım kullanılırken mutlaka çocuğun duyusal tercihleri, duyarlılıkları
dikkate alınmalıdır,

Bu çocuklar genelde işitsel girdileri algılamakta zorluk çektikleri
için yalnızca sözel yönergeler, çoğu zaman yeterli olmaz.
Yönergenin yazılı olduğu kart, resim veya nesne daha etkili olur,
Günlük programı ve rutinleri görselleştirerek sınıfa asma veya öğrencinin
defterinin ön sayfasına, sırasına yerleştirmek faydalı olabilir,
Bilginin içeriğini değiştirmek her zaman gerekmeyebilir. Bazen sadece
sunuş tarzını değiştirmek yeterli olabilir. Kelimelerin yanına resimler
semboller koymak, yazıdaki bazı bölümlerin altını çizmek, renklendirmek
gibi yöntemler algılamasını kolaylaştırır.

Etkinlik çizelgesi, bireyi bir dizi etkinliği yerine getirmeye yönlendiren fotoğraf ya da
sözcük setidir. Etkinlik çizelgesi farklı şekillerde olabilir ancak henüz okumayı bilmeyen
çocuklar için etkinlik çizelgesi, başlangıçta, her sayfasında çocuğu etkinlikle meşgul olmaya
ya da ödüllere yönlendiren fotoğraflı ipuçları bulunan dosyalardır.

Resim 2.4: Etkinlik çizelgesi örnekleri

Etkinlik çizelgelerinin, bağımsızlık, sosyal etkileşim ve seçim yapma gibi birçok
avantajı bulunmaktadır. Etkinlik çizelgesini takip etmeyi öğrenme, çocukları ipuçlarından ve
sürekli bir gözetim ihtiyacından dolayısıyla ipucu bağımlılığından kurtarır. Yazılı ve
fotoğraflı etkinlik çizelgeleri, otizmli bireylere seçim yapmayı kazandırmak amacıyla
kullanılabilir.
İlk etkinlik çizelgesi sosyal etkileşim gerektiren en az bir etkinlik içermelidir.
Çocuklar çizelge takip becerisi kazandıklarında zaman içinde çizelgelerine akran
etkileşiminin eklenmesi uygun görülmektedir.
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2.3.2. Otistik Çocuklarla Yapılabilecek Çalışmalar





Otistik çocuklar yaşıtlarıyla etkileşime girmek için uygun ifadeleri kullanmakta
zorlanırlar. Sözlerini sakınmazlar, fazla dürüst, doğrudan ifade ederler, bu
nedenle kırıcı olabilirler.
Çocuğa, etkileşim dili ve yapısı, belirli durumlarda kullanabileceği uygun
ifadeleri öğretmek gerekir. Öğretmen, antrenör arkadaş model olabilir veya
uygun modellere dikkatini çekilebilir.
Yazılı senaryolar ve role bürünme ile pratik yapmasını sağlamak, örneğin, öğle
yemeğinde kullanılacak diyalogları senaryo ile çalışılarak prova etmek, yemek
saatinde uygun ifadeleri kullandığında ödüllendirmek.
Suflörlük yöntemi kullanılabilinir. İletişim için o anda uygun olan ifade
öğretmen veya antrenör arkadaş tarafından sufle edilebilir. Öğrendiği uygun
davranışları her durumda ve her ortamda kullanmakta zorlanabilir, gerektiğinde
hatırlaması için yardımcı olmak gerekebilir.

2.3.3. Otistik Çocuklarla Oynanabilecek Oyunlar

Hamburger Oyunu
Battaniye veya mat içinde çocuğu yatırın, döndürerek rulo yapın, ve siz üstüne baharat
koyarmış gibi yapıp, hamburgerin üstünü ovalayın. Her baharat çeşidine farklı bir dokunum
yaparsanız uyarıyı daha ismi söylendiğinde tanır ve hazırlıklı olur veya öğrendikten sonra siz
ona sorup bulmasını sağlayabilirsiniz. Mat veya battaniye kalın gelecek olursa alıştığı bir
örtü ile de deneyebilirsiniz.

Yerde Yüzme Oyunu
Yere üst üste birkaç mat sererek bir yüzme havuzu oluşturun. Çocuk havuza atlayarak,
karnının üstünde sürünerek öbür uca dek yüzmeli. Çıktığında çıplak ayak ve elleri havlu ile
kurulanmalı. Değişik yüzme stilleri de bu aktiviteye ilave edilebilir (Mat yerine halı veya
battaniye de koyabilirsiniz.). Yüzmeye gitse de bu aktiviteden alacağı çok farklı uyaranlar
var.

Halıda Emekleme Oyunu
Emekleme, yuvarlanma, komando sürünmesi, kalçaların üzerinde ilerleme gibi
aktiviteler bir rampa üzerinde veya mat, yastık benzeri materyallerle oluşturulan bir tepe
üzerinde “lideri takip et” tarzında bir dramatizasyonla uygulanabilir. Ayrıca fok, yılan veya
yerde yuvarlanan bir köpek olabilir.

Halıda Sürükleme Oyunu
Yere alçaklı-yüksekli matlar, halılarla bir alan oluşturun. Çocuk sırt üstü veya
yüzükoyun pozisyonda biri tarafından sürüklensin. Farklı yönlerde deneyin. Bir mat üzerinde
inip-çıkma şeklindeki bu oyunu, kontrollü olarak arkadaşları ile birlikte birbirlerini çekmesi
sağlanabilir. Hem çeken hem çekilen çocuk için faydalı bir aktivitedir.
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Top Yuvarlamak
Çocuğu, yüzükoyun veya sırt üstü yatarken vücudunun üzerinde biraz basınçla top
yuvarlayın. Eğer çok kaçınırsa, ısrarcı olmayın. Top dışında etrafta kullandığınız pek çok
materyali bu eylem için kullanabilirsiniz.

Noktayı Bulma Oyunu
Çocuğu vücudunun muhtelif yerlerine yumuşak tebeşirle işaret koyun. Çocuğun bu
noktaları dokunarak, ovarak, silkeleyerek veya bir bez, havlu ile temizlemesini sağlayın.

Dağa Tırmanmak
Bir çeşit dağ süsü verilmiş bir tepeye karnının üzerinde sürünerek, sadece elleriyle
kendisini itmesini sağlayın. Tepeye tırmanıştan sonra yuvarlanma veya kayma ödül olarak
verilebilir.

El Arabası
Çocuk elleri üzerinde yürürken siz veya daha güçlü bir çocuk tarafından bacaklarından
tutulur (bir ip veya yol üzerinde de olabilir), ileriye gitmesi sağlanır. Oyunun çeşitliliği
artırılabilir. Rampalar, merdivenlerde uygulanabilir. Bunu çok dikkatlice çok zorlamadan
uygulayalım.

Resim Tahtası
Tahta üzerinde her iki elle çizim yapma veya her iki elle aynı / farklı hareketlerle
temizleme işlevleri yapılabilir. Tıraş köpüğü veya yoğun bir kremle aynada ya da farklı bir
yüzeyde aynı aktivite uygulanabilir. Ağzına götürme riski nedeniyle kremşanti de
uygulanabilir.

Duvar İtme
Her iki elle çocuğun duvarı itmesi ve itebileceği ağırlıkta bir nesneyi yer değiştirmesi
sağlanabilir. Arkasından destek oluşturabilirsiniz. Omuzların ve kolların eşit itmelerine
dikkat ediniz.
Evde ailenin yapabileceği uygulamalara örneklere ise şunlar sayılabilir:
Yuvarlanmak, takla atmak, atlamak, koşmak, hoplamak, baş ve vücut hareketiyle dans
etmek, baş üzerinde bir nesneyi tutarken yuvarlanmak, sırt üstü yatıp, dizleri göğüs üzerinde
kavrayıp sallanmak, oyun alanı eşyalarını hareket ettirmek, oturmak ve dönmek, trambolinde
zıplamak, bir duvarı (ya da bir yetişkini) ellerle, bir diğerini ayaklarla itmek, halat çekme,
emekleme, dirsekler üzerinde sürünme, diz üzerinde yürümek; çeşitli hayvan
yürüyüşlerinden de yengeç (kalça yere değmeden el ve ayaklar üzerinde), ördek (ayak
bileklerini ellerle tutarak), el arabası yürüyüşü yapılabilir.
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Fotoğraf 2.4 : Evde uygulanan bir etkinlik

2.3.4. Kaynaştırma Eğitimi Alan Otistik Çocuklara Yönelik Etkinlik Örnekleri
Etkinlik 1: Bir isteği ifade etme
Amaç: Kişiler arası ilişkileri geliştirme
Düzey: 6-9 yaş
Öğretmenin elinde bir çocuğun arkadaşının elinden bisikletini aldığını gösteren bir
resim vardır.

Bu çocuk arkadaşından izinsiz bisikletini almış, bu uygun bir davranış mıdır?

Neden değildir?

Peki, bu bisiklete binebilmesi için nasıl bir yol izlemeliydi?

Bisikleti alınan arkadaş neler hissetti? Eğer doğru yolu izleseydi neler
hissedecekti?
Öğretmen çeşitli sosyal becerilerin, yaşanabileceği ortamları gösteren resimlerle,
hikâyelerle, yukarıdakine benzer bir tartışma ortamı yaratarak çocukların uygun davranışları
kendilerinin bulmaları için fırsat yaratır. Örnekler öğrenciler tarafından canlandırma yoluyla
yapılırsa sonuca ulaşmak çok daha kolay olur.
Etkinlik 2: Duygularını tanıma
Amaç: Kendi duygularını ifade etmek, başkalarının duygularını fark etmek
Düzey: 7-14 yaş

 Öğrencilerle duygular ve duyguların ifadesi üzerine konuşun. Örneğin:




“Sevdiğin bir kişiyi gördüğün zaman ne hissedersin?
Hasta olduğun zaman ne hissedersin?
Arkadaşınla oyun oynarken yenilirsen ne hissedersin?
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Annenin yeni aldığı pantolon kazayla yırtıldı. Ne hissedersin?” gibi
sorularla farklı duyguları kelimelerle ve yüz ifadesiyle belirtmesini
sağlayın.
Gazete ve dergilerden farklı yüz ifadelerini gösteren resimleri öğrencilere
gösterin. Resimle ilgili bir öykü anlatın. “Bu adam üzgün görünüyor,
neden acaba? Belki de kendini iyi hissetmiyordur.” gibi öyküleri
öğrencilerin çeşitlendirmesini sağlayın.

Öğrencilerinizden :

Sevinçli birinin, çok üzgün birinin, şaşkın birisinin vb. resimlerini
çizmesini isteyiniz.

Aşağıda verilen örnekteki gibi bir çalışma kâğıdı hazırlayarak örnek
durumlar verilip ne hissedebileceğini yazmasını isteyin.

Resim 2.5: Duyguları anlama ve ifade etmeyle ilgili resimli etkinlik örneği
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Etkinlik 3: Duygularını tanıma
Amaç: Kendi duygularını ifade etmek, başkalarının duygularını fark etmek
Düzey: 7-14 yaş


Öğrencilerle duygular ve duyguların ifadesi üzerine konuşun. Örneğin:

“Sevdiğin bir kişiyi gördüğün zaman ne hissedersin?

Hasta olduğun zaman ne hissedersin?

Arkadaşınla oyun oynarken yenilirsen ne hissedersin?


Annenin yeni aldığı pantolon kazayla yırtıldı. Ne hissedersin?” gibi
sorularla farklı duyguları kelimelerle ve yüz ifadesiyle belirtmesini
sağlayın.



Gazete ve dergilerden farklı yüz ifadelerini gösteren resimleri öğrencilere
gösterin. Resimle ilgili bir öykü anlatın. “Bu adam üzgün görünüyor, neden
acaba? Belki de kendini iyi hissetmiyordur.” gibi öyküleri öğrencilerin
çeşitlendirmesini sağlayınız.



Öğrencilerinizden:

Sevinçli birinin,

Çok üzgün birinin,

Şaşkın birisinin vb. resimlerini çizmesini isteyiniz.

Etkinlik sonunda aşağıdaki gibi bir çalışma kâğıdı hazırlayıp olası durumlarla ilgili
öğrencilerin yaşayacakları durumlarda neler hissedeceklerini yazmalarını isteyiniz.

Tablo 2.1: Duygularını tanımayı öğreten bir çalışma kâğıdı
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Etkinlik 4: İstenen ve istenmeyen davranışlar
Amaç: İnsan ilişkilerini geliştirici davranışları tanıma
Düzey: 4-5.sınıflar
İnsan ilişkilerinde size uygun ve doğru gelen davranış ifadelerinin başına çarpı işareti
koyun.
Hep kendi istediğim olsun isterim.
Arkadaşımın elindeki kitabı kalemi çekip alırım.
Arkadaşım konuşurken dinlerim.
Yalnız kalan arkadaşımı oyuna katmak isterim.
Bir arkadaşım bana yardım ettiğinde teşekkür etmeyi unuturum.
Hasta olduğunda arkadaşıma “Geçmiş olsun.” derim.
Arkadaşım yanlış yapınca gülerim.
Sabah okula girince herkese “Günaydın” derim.
Zor bir durumda olan arkadaşıma yardım edecek vaktim olmaz.
Kendimde olan ders araç gereçlerini arkadaşımla paylaşırım.
Herkesle güler yüzle konuşurum.
Kantin kuyruğunda öne geçmeye çalışırım.
Bildiklerimi kendime saklarım.
Arkadaşım yeni bir şey giydiğinde “Güle güle giy” derim.
Yemeklerden sonra anneme “Eline sağlık anneciğim” derim.
Sınıfta arkadaşlarımın saçını çeker veya tekme atarım.
Örnekleri sınıfın eksik olduğu durumlara göre çoğaltabilirsiniz.
Etkinlik 5: Saldırganlık Yerine Kullanılabilecek Beceriler
Meral arkadaşı Lale’nin davranışından çok rahatsızdır ve içinden ona bağırıp çağırmak
gelmekte, bir yandan da kendini kontrol etmeye çalışmaktadır. Neler yapabilir?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dur ve 10’a kadar say.
Ne hissettiğini düşün.
Seçeneklerini düşün.
Oradan uzaklaş.
Rahatlamaya çalış.
Nasıl hissettiğini yaz.
Birisiyle bu konuda konuş.
Bahçede koş, bir tur at.
En iyi seçeneği uygula
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Etkinlik 6: Karışık olarak verilen kelimeleri düzeltip kullanalım
Amaç: Sosyal gelişimi destekleyici kelimeleri yerinde kullanabilme
Düzey: 6-7-8. Sınıflar
Aşağıdaki gibi bir çalışma kağıdını hazırlayıp öğrencilere veriniz. Anlamlı hale
getirdikleri kelimeleri hangi durumlarda kullanabileceklerini anlatmalarını isteyiniz.

Tablo 2.2: Karışık olarak verilen harflerden anlamlı kelime üretme çalışma kâğıdı
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Etkinlik 7:Cümle tamamlama
Amaç: Aile içindeki duygularını ifade edebilme
Düzey: 6-7-8. Sınıflar
Aşağıdaki gibi bir çalışma kâğıdını hazırlayıp öğrencilere veriniz. Boş bırakılan
yerlere uygun kelimeleri yazarak tamamlamalarını isteyiniz.

Tablo 2.3: Cümle tamamlama çalışma kağıdı
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Etkinlik 8: Duyguları ifade etme
Amaç: Sınıf içindeki duygularını ifade edebilme
Düzey: 6-7-8. Sınıflar
Aşağıdaki gibi bir çalışma kağıdını hazırlayıp öğrencilere veriniz. Boş bırakılan
yerlere uygun kelimeleri yazarak cümleleri tamamlayıp duygu resimlerini eşleştirmelerini
isteyiniz.

Tablo 2.4: Sınıf içindeki duygularını ifade etmeyle ilgili cümle tamamlama çalışma kâğıdı
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2.3.5. Kaynaştırma Eğitimi Alan Otistik Çocuklara Yönelik Diğer Etkinlikler

Sanat Etkinlikleri
Otizm tanısı almış veya öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda sanat etkinlikleri çok
değerlidir. Bu etkinlikler, çocuğun zihnine ve bedenine olumlu etkisi olan duyusal girdi ve
uyaran sağlarlar. Müzik ve resim gibi sanatsal etkinlikler, çocuğun bazı becerileri yerine
getirmesi için gerekli fiziksel ve zihinsel yoğunlaşmayı mümkün kılar. Bu etkinlikler,
çocuğun zihnine ve bedenine olumlu etkisi olan duyusal girdi ve uyaran sağlar.

Müzik Etkinlikleri
Örneğin şarkı söylemek ve dans etmek, çocuğun sesini doğru kullanmasında, motor
planlamasında ve kontrolünde, kaba ve ince motor becerilerinde olumlu etkiye sahiptir. Şarkı
söylerken yapılan tekrarlamalar da, otizm tanısı almış ya da öğrenme güçlüğü çeken
çocukların, sözcükleri, ritimleri ve kavramları öğrenmesinde yardımcı olur.

Resim 2.6: Otistik olan ünlü müzisyen Mozart



Resim Etkinlikleri

Resim ve drama gibi diğer sanat etkinlikleri, daha karmaşık düşünme ve problem
çözme becerilerini gerektirir. Çocukların düşüncelerini ve duygularını yaratıcı biçimlerde
ifade etmelerine olanak sağlayan resim, sözel olmayan iletişimi geliştirir. Otizm tanısı almış
çocuklar belki başka bir biçimde ifade edemeyecekleri duygu ve düşüncelerini, sanatın
evrensel diliyle ifade etme olanağı bulurlar.
Resim ağırlıklı etkinlikler de çocuğun dil, kendini ifade etme, kendine güven, motor
planlama ve ince motor becerilerinde çok olumlu etkilere sahiptir.
Resim ağırlıklı etkinlikler de, çocuğun dil, kendini ifade etme, kendine güven, motor
planlama ve ince motor becerilerinde çok olumlu etkilere sahiptir. Resim aracılığıyla
çocuklar öfke, üzüntü, heyecan gibi duygularını ifade edebilirler. İyileştirici etkisi yanında,
resim gibi sanat etkinlikleri çocukta bir başarı duygusu uyandırır ve çocuğun kendine
güvenini sağlar.
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Resim 2.7: Otistik olan ünlü ressam Van Gogh



Drama

Drama çocuğun saklı olan enerjisini serbest bırakır ve kendisini tanımasını;
duyularını, duygularını fark etmesini sağlar.
Çocukta empati duygusunun gelişmesinin en rahat ve uygun ortamını, drama
çalışmaları sağlar. Oyun içinde değişik roller alan çocuk, kendini ve çevresini daha kolay
tanır.
Drama çocukta kişiliğin gelişmesini sağlar. Kişilik, yaşayarak, deneyerek kazanılır.
Çocuğun drama sayesinde gelişmesi amaçtır. Yoksa dramanın mükemmel bir şekilde
oynanması beklenmez. Drama, çocuğun role girerek yaşantılar yolu ile kendini ve
duygularını ifade etmesi için doğru bir araçtır. Drama çocuğun saklı olan enerjisini serbest
bırakır ve kendisini tanımasını; duyularını, duygularını fark etmesini sağlar.
Drama, otizm, asperger sendromu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite gibi davranış,
üretkenlik ve olayları kurgulama ile sıralama sorunu yasayan çocuklar için de zihinsel
gelişim sağlar.
Farklı gelişen çocuklar için de uygulanan yöntemle, bireysel olarak çalışmak etkin ve
yararlı olmaktadır.
Grup çalışmasına katılan çocuk drama ile ileriki yaşamına da hazırlanmış olur.


Drama, çocuğun grup çalışmasıyla;

Çevreyle olan ilişkisini sağlar,

Bilinci ile duygusal tecrübesi arasında bir köprü kurar,

Duygularını dışa vurmasını sağlar,

Dinlenme eğlenme olanağı sağlar.
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2.4. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ALAN OTİZM SPEKTRUM
BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA UYGUN EĞİTİM
ORTAMLARI
2.4.1. Kaynaştırma Eğitimi Yapılacak Ortamla İlgili Uygulamalar
Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, bu Özel Eğitim
Hizmetleri Yönetmeliği’nin 73’üncü maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda BEP
geliştirme birimi oluşturulur. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamaları yapılan okul ve
kurumlarda öğrencinin yetersizliğine uygun fiziksel, sosyal, psikolojik ortam düzenlemeleri
yapılır. Bu okul ve kurumlarda öğrenciye verilen eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde
yürütülebilmesi amacıyla özel araç-gereç ile eğitim materyalleri sağlanır ve destek eğitim
odası açılır. Kaynaştırma uygulamaları yapılan okul ve kurumlardaki personel, diğer
öğrenciler ve onların aileleri özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin özellikleri hakkında okul
idaresince yapılan planlama doğrultusunda RAM, BEP geliştirme birimindeki ilgili kişilerce
bilgilendirilir.
Okul programının içeriğinde çocuk için yapılabilecek değişiklikler belirlenmelidir


Eğitim Programını Bireyselleştirme (BEP Hazırlama) Ekibi;

Sınıf öğretmeni

Müdür

Aile

Özel eğitim öğretmeni

Okul psikologu / rehber öğretmen

Terapistler (konuşma-dil, fiziksel ve mesleki )

Sosyal çalışma elemanından oluşur.

Bu kişiler arasındaki iletişim ve işbirliği hizmet koordinatörü veya okul rehber
öğretmeni ile sağlanabilir. Bu ekip, çocukla ilgili bilgileri toplama, paylaşma, ortak görüş
oluşturma, kaynaştırma öğrencisi ile ilgili motivasyon yaratma, çalışmalarda uyum ve
uzlaşmayı sağlamayı amaçlar. Okul ve kurumlarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak
bireylerin bir sınıfa en fazla iki birey olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. Öğretmen,
öğrenci için kaynaştırma eğitimi kararı alırken onun seviyesini ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde
tespit etmelidir. Hazırlanan kaynaştırma programı doğrultusunda belirlenen okulun
yöneticileri, öğretmenleri, öğrencileri ve öğrenci velileri otistik çocukların özellikleri ve
eğitimleri hakkında önceden bilgilendirilmelidir. Değerlendirme her iki öğretmen tarafından
sık aralıklarla yapılmalıdır.

2.4.2. Otistik Çocuklar ve Okul
Otistik çocukların anaokuluna daha çabuk uyum sağlayabilmeleri için şu noktalara
dikkat edilebilir:
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Okula İlk Geliş, Mekânın Tanıtımı ve Düzenlenmesi: Çocuk okula ilk gün
onu iyi anlayan ve daha yakın ilişki kurduğu biriyle birlikte gelmelidir. Bu
değişik bir ortama girmekten dolayı kaygı yaşayan çocuğun kendini güvende
hissetmesini sağlar. Anaokulunun sınıf, tuvalet, yemekhane, giriş-çıkış, bahçe
gibi değişik mekânları çocuğa gezdirilmelidir. Böylece çocuğun mekânın
bütünsel bir tasarımını oluşturmasına yardımcı olunabilir. Bu durum çocuğun
mekânı tanımasını sağlar ve kabullenmesi sürecini hızlandırır. Çocuğun
korktuğu herhangi bir oyuncak varsa, o mekândan kaldırılabilir, onun yerine
ilgisini çeken oyuncaklar konulabilir.



Ayrılık Kaygısı: Otistik çocukların bazıları özellikle onları okula getiren
kişiden ayrılmak istemeyebilirler. Böyle durumlarda o kişi de sınıfa alınmalıdır.
Öncelikli olarak sınıfta sadece pasif durumda kalması istenebilir. Ancak çocuk
o kişiyle çok fazla kalmak istiyorsa, sınıf içinde o kişiyle oyun oynaması
sağlanabilir. Çocuk kendini güvende hissettikten sonra o kişi pasif duruma
geçirilmeli ve zamanla sınıfın dışına alınmalıdır. Bu süreçte çocuğa zaman
tanınmalı ve sabırlı olunmalıdır.

Fotoğraf 2.5: Anaokulunda otistik çocuklar



İlk Günlerde Oyun: Bugünlerde yapılan etkinliklerde çocukla ilişki kurmak ilk
amaç olmalıdır. Çocuk hemen bir şeyler öğrenmeye zorlanmamalıdır. Çocuğun
çok sevdiği bir oyuncağı varsa okula getirmesi sağlanmalıdır. Ayrıca çocuğun
yapabildiği becerilerle ya da en çok hoşuna giden etkinliklerle oyuna
başlanmalıdır. Normal gelişim gösteren çocuklar daha çok sosyal içerikli
oyunları tercih ederlerken, otistik çocuklar için sosyal içerikli oyunlar çok
karmaşıktır. İlk günlerde otistik çocuklarla eğitimci arasında yoğun ilişki
kurulmalıdır. Çocuk eğitimciyle ortak bir iletişim kurduktan sonra diğer
çocuklarla da iletişime geçirilmelidir.
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Anaokulunda Geçirilecek Süre: Eğer çocuğun dikkat süresi kısa ise ilk
günlerde çok uzun süre anaokulunda tutulmamalıdır. Okulda kaldığı süre zaman
içinde artırılmalıdır. Bu yapılırken de çocuğun okulda gösterdiği performansına
göre bir yol izlenmelidir.



Oyuncak Seçimi: İlk olarak çocuğu sınıf ortamında serbest bırakıp gözlemek
ve hangi malzemelerle ilgilendiğini görmek, başlangıç oyuncaklarını seçmede
kullanılabilecek yöntemlerden birisidir. Eğer çocuğun sözel dili anlama güçlüğü
çok fazlaysa, diğer duyu organlarına yönelik malzemelerden de
yararlanılmalıdır. Otistik çocuklar için kartlar, yapbozlar, koku tüpleri, dokunsal
oyunlar ya da oyuncaklar, hayali oyunlar, uğraşıya dayalı oyunlar tercih
edilmelidir.



Model Olma: Otistik çocuktan bir davranış bekleniyorsa ve çocuk söylenen
davranışı anlamıyorsa, o davranış mutlaka yaparak çocuğa gösterilmelidir.
Böylece çocuk kendisinden beklenen ve yapması istenilen davranışı görmüş
olacaktır.



Günün Planlanması ve Planın Anlamı: Planın sadece otistik çocuklar için
değil, herkes için rahatlatıcı bir yanı vardır. Normal gelişim gösteren çocuklar
anaokulunda genel hatlarıyla o gün ne yapacaklarını bilirler. Belirli bir saatte
yemek yiyeceklerini ve belirli bir saatte oradan çıkıp evlerine gideceklerini
bilirler.



Takıntılar: Eğer çocuğun çeşitli takıntılı oyunları varsa ve diğer çocukları çok
olumsuz yönde etkilemiyorsa, ilk günlerde değiştirilmeye zorlanmamalı, bu
süreç zamana yayılmalıdır. Çocuğun belirli bir etkinlik sonunda bu oyunlara
dönmesine izin verilmelidir. Takıntılar çok yoğunsa işlevsel hale getirilmeye
çalışılmalıdır.



Düzen: Otistik çocukların düzenden hoşlandıkları unutulmamalıdır. Bu nedenle
hep aynı sandalyeye oturmak ya da aynı tuvaleti kullanmak onlara güven
verebilir. Otistik çocuk için oturularak yapılan etkinliklerde bir yer belirleyip
ona göstermek ve hep oraya oturtmak yararlı olabilir. Ancak çocuğun böyle bir
düzene gereksinimi yoksa, aynı yere oturması için zorlanmamalıdır



.Seslenme: Eğer çocuklardan genel olarak bir şey isteniyorsa; “Çocuklar çimdi
bahçeye çıkıyoruz” gibi bir ifade kullanıldığında otistik çocuklar kendi isimleri
geçmediği için kendilerinden bir şey istendiğini fark edemeyebilirler. Bu
nedenle otistik çocukların isminin söylenmesi yararlı olacaktır.



Diğer Çocuklarla Oyun: Otistik çocukların küçük grup çalışmaları sırasında
ya da serbest etkinliklerde diğer çocuklarla birlikte oynaması desteklenebilir. Bu
yaşantıların diğer çocuklar için de farklı deneyimler olduğu unutulmamalıdır.
•Kendini Uyarıcı Davranışlar: Eğer çocuk sürekli nesnelere dokunuyor, onlara
vuruyor, elini sürüyorsa, değişik nesneler bir kutuya konulabilir (Örneğin;
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tüyler, peluş kumaş parçaları, plastik fırçalar, kozalak vb.) ve çocuğun okuldaki
her nesneye dokunması yerine kutudaki nesnelere dokunması sağlanabilir


Yemek Saatleri: Otistik çocukların birçoğunda yeme ve yutma problemleri
görülebilmektedir. Özellikle sadece belirli yemekleri yemek gibi takıntılı
davranışları olan ya da çiğnemeden yemekleri yutan otistik çocuklar olabilir.
Koku alma duyularının bazı otistik çocuklarda çok yüksek olduğu
belirtilmektedir. Bu nedenle bazı otistik çocuklar için yemek kokuları
katlanılması zor bir durumdur ya da diğer çocuklarla birlikte yemek yemek
tiksinti verici olabilir. Bu nedenle yemek saatlerinde diğer çocuklarla birlikte
yemek yemek istemeyen çocukların ayrı bir masada yemeleri sağlanabilir. Eğer
yemek saatleri çocuk açısından önemli bir problem yaratıyorsa ilk günlerde
yemek saatlerine çocuğu katmamak daha yararlı olacaktır.

Ayrıca sınıfa otistik bir çocuk başlayacaksa yapılacak görüşmeler ve düzenlemeler,
hem eğitim ortamı açısından hem de otistik çocuk açısından öğrenme yaşantılarını daha
kolay hale getirecektir. Bunun için otistik çocuğun ailesiyle görüşme yaparak ailenin
gerçekleştirilecek eğitime ilişkin beklentisi dinlenmeli, çocukla ilgili (yapabildikleri, sevdiği
oyuncaklar, etkinlikler, ödüller, yiyecekler, ailenin çocukla iletişim kurarken kullandığı dil,
çocuğun iletişim kurma çekli, öfke nöbetlerinin nedenleri, öfke nöbetlerinin ne kadar
sürdüğü ve bu durumda ailenin ne yaptığı, davranış problemleri) bilgiler alınmalı ve
kaydedilmelidir.

2.4.3. Eğitim Ortamlarının Niteliği


Sınıf / Eğitim Ortamını Yapılandırma





Ortam mümkün olduğunca dikkatini dağıtmayacak veya bir detaya
takılmayacak şekilde düzenlenmeli, ya da öğrenci tahtayı doğrudan / net
görebilecek bir yere oturtulmalıdır. Çok fazla uyaranın olmadığı boş bir
duvar yanında oturmak kendini daha güvende hissetmesini sağlayabilir.
Sık sık sınıftan çıkmaya çalışan bir çocuksa kapıdan uzak bir yere
oturtulmalıdır. Eğer öğretmen çocuğun sık dışarı çıkması gerektiğini
düşünüyorsa kapıya yakın sıra uygun olabilir.
Çocuğun çok uyarıldığında veya stresli olduğunda ortaya çıkacak
problem davranışlarını engellemek için rahatlayacağı bir alan yaratılması
uygundur. Böyle bir alan yaratılamazsa sınıfın dışına çıkarmak bir süre
rahatlamasını sağlamak yararlı olabilir. Sınıf çok gürültü olduğunda
kulaklık takması, kulağına pamuk koyması gibi yöntemler strese
girmesini engelleyici olabilir.
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Fotoğraf 2.6: Sınıfta bir otistik çocuk ve öğretmen






Yanına oturtulacak öğrenci empati yapabilen, ona ilgi göstermiş, liderlik
özelliği olan çocuklardan biri olmalıdır.
Sıkışık bir oturma düzeni otistik çocuğu rahatsız edici olabilir. Çocukları
rahatsız ediyorsa veya rahatsız oluyorsa bir süre yalnız oturması tercih
edilebilir.
Sevdiği bir objeyi, eşyayı yanında bulundurmasına izin vermek, özellikle
okulun ilk günlerinde kendini daha rahat hissetmesini sağlayabilir.

Beklentileri ve Kuralları / Sınırları Belirleme

Okul kuralları, sınıf, bahçe, kantin, servi aracı, spor salonu vb. için açık ve net bir
biçimde belirlenmiş olmalı. Çocuk hangi ortamda neler yapmasının beklendiğini ve neleri
yapmaması gerektiğini bilmeli.
Çocuğun her zaman yanında taşıyacağı ve gerektiğinde bakacağı kurallar kitapçığı
hazırlanabilir. Küçük bir not defterinin her sayfasına, kullandığı bütün sosyal alanlarla ilgili
kurallar yazılabilir. Yeni yerler eklendikçe örneğin müzeye gidilecekse bir gün önceden yeni
bir sayfaya oradaki kurallar madde madde yazılır ve çocukla tekrar edilerek hem yeni yerler
yeni durumlarla ilgili kuralları kavraması kolaylaştırılır, hem de günlük rutindeki değişikliğe
hazırlıklı olması sağlanır.

Tablo 2.5: Otistik bir öğrenci için hazırlanmış uyulması gereken sınıf içi kuralları gösteren tablo
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Etkinlik : Aşağıda otizm tanılı bir çocuğun yazdığı mektubu okuyunuz, duygu ve
düşüncelerinizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.







Ben otizmi olan bir çocuğum. Otistik değilim!!
Otizmim karakterimin yalnızca bir parçası. Otizm bir insan olarak beni
tanımlayamaz.
Siz düşünceleriniz, duygularınız ve yeteneklerinizle bir insan değil
misiniz?
Yoksa siz sadece şişman, gözlüklü müsünüz?
Kendi kişiliğinizi tek bir özellikle sınırlayabilir misiniz?
Benim algılarımda düzensizlikler var.

Bunun anlamı şudur: Sizin farkına bile varmayacağınız günlük hayatın sıradan
görüntüleri, sesleri, kokuları, tatları ve dokunuşları benim için acı verici olabilmektedir. Bu
durumlarda size içine kapanmış, kendi dünyasında gibi görünebilirim; aslında sadece
kendimi korumaya çalışıyorum. Markete yapılacak ‘basit’ yolculuk benim için çok eziyet
verici olabilmektedir. Duyduğum sesler bana aşırı yüksek gelebilir. Markette; çok sayıda
insan aynı anda konuşuyor, bir yanda günün özel indirimli ürünleri anons ediliyor, müzik
yayını devam ediyor aynı anda, kasalardan gürültüler gelmekte, kahve değirmeninde
gürültüyle kahve çekilmekte, et makinesi kıyma yapıyor, bebek ağlıyor, alışveriş sepetlerinin
tekerleklerinden gıcırtılar geliyor, florsan lambaları ötüyor.
Beynim tüm bunları süzemiyor ve aşırı bir yüklenme var. Ya da çok duyarlı bir koku
alma duyumun olması söz konusu olabilir: balık tezgâhındaki balık çok taze olmayabilir,
sırada önümde bekleyen kişi bu sabah duş almamış, şarküteri kısmında sosis tattırıyorlar,
ilerdeki bebeğin bezinin acilen değişmesi gerekiyor; amonyakla yere dökülmüş salatalık
turşularını temizliyorlar.
Hepsini idare edemiyorum ve burnum çok kötü akmaya başlıyor. Görme odaklı
olduğumdan bu benim ilk aşırı uyarılmam olabilir. Florsan lambaları çok parlak; içerisi
parlıyor ve gözlerim acıyor; bu parlak ışık her şeyden yansıyor ve görmemi engelliyor,
camlardan ışıklar yansıyor, tavanda pervaneler dönüyor, çok sayıda hareket hâlinde insan
var, dolayısıyla o kadar çok şey var ki bir şeyin üzerinde odaklanamıyorum, durumu bir
tünel bakışı ile idare etmeye çalışabilirim. Ancak tüm bunlar vestibular algımı etkiliyor ve
artık bedenimin nerede olduğunun farkına varamıyorum, dengemi yitiriyor, bir şeylere
çarpıyorum ya da sadece yere çöküp kendimi toparlamaya çalışıyorum.
Lütfen yapmak istemiyorum ile yapamıyorum arasında önemli bir fark olduğunu
hatırlayın. Kavramaya ve ifadeye yönelik konuşmaların her ikisi de benim için güç birer dil
biçimi. Bu bana verilen talimatları dinlemediğimden değil; sizi anlayamamamdan
kaynaklanıyor.
Bana odanın öbür ucundan seslendiğinizde sizi şu şekilde duyuyorum: “Bana
seslenmek yerine yanıma gelip basit bir biçimde benimle doğrudan konuşun : “Bill,
kitaplarını masanın üzerine koy lütfen, şimdi yemek zamanı.”.
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Bu cümle bana benden ne istediğinizi ve daha sonra ne olacağını anlatıyor. Bundan
sonra benden istenileni yerine getirmem çok daha kolay olacaktır.
Ben somut düşünürüm: Söylenen kelimelerin mecazi değil gerçek anlamlarını anlarım.
Bana “Etrafta koşmayı bırak!” demek yerine mecazi bir anlamı olan “Deli dana gibi
tepinme!” sözünü söylemeyin. Yine “Bu iş senin için çok kolay olacak!” demek istediğinizde
ve ortalıkta kıl ve tereyağı yokken “tere yağdan kıl çekmekten” söz etmeyin. Deyişler,
mecazlar, atasözleri ve ince alaylar benim kaybolduğum konuşmalardır.
Sınırlı Kelime Haznem Var Anlayış Gösterin: Ne hissettiğimi tanımlayabileceğim
kelimeleri bilmediğimde size ne istediğimi anlatabilmem çok zordur. Acıkmış, hayal
kırıklığı yaşıyor, korkmuş ya da kafası karışmış olabilirim ama bunları ifade edemiyorum.
Bu durumda vücut diline, kendimi çekmeme, kızgınlığa ya da bir şeylerin yanlış gittiğini
gösteren benden gelebilecek diğer işaretlere hazırlıklı olun. Bir de bunun öbür yüzü var:
küçük bir profesör ya da film yıldızı gibi boyumu çok aşan, gelişme yaşımın çok üzerinde
cümleler kuruyor, konuşmalar yapıyor olabilirim. Bunlar aslında sadece çevremden duyup
ezberlediğim metinlerdir ve bunları, bana bir şey sorulduğunda bir cevap vermem gerektiğini
bildiğimden sıralıyorumdur. Buna ekolali deniyor ve kitaplardan, televizyondan ya da
başkalarının konuşmalarından ezberlediklerimin aslında anlamını ve hangi ortam da
kullanılmaları gerektiklerini de bilmiyorum. Sadece, bunlar, benim bir diyalogda karşılık
vermem gereken durumlarda sesiz kalmaktan kurtulmama yarıyor.
Dil benim için çok zor olduğundan görsel olanı tercih ediyorum: Bana anlatmak yerine
bir şeyin nasıl yapılacağını gösterin. Ve lütfen defalarca göstermeye hazırlıklı olun. Sabırla
yaptığınız çok sayıda tekrar öğrenmemi sağlıyor. Günlük yapmam gerekenleri anlatan görsel
planlar bana çok yardımcı oluyor. Sizin takviminiz ve ajandanızın gibi böyle bir plan bir
sonraki yapmam gerekeni hatırlama stresinden kurtarıyor beni, zamanımı iyi kullanmamı
sağlıyor ve benden beklediklerinizi yapmamı kolaylaştırıyor.
Yapamadıklarım yerine yapabildiklerime odaklanın ve onların üzerine ekleyin: Tüm
diğer insanlar gibi beceremediğimin sürekli hatırlatıldığı ve düzeltilmeye ihtiyacımın
olduğunun söylendiği bir çevrede öğrenemem. Eleştirileceğimi bildiğim bir ortamda, ne
kadar yapıcı olursa olsun, denenen tüm yeni şeylerden uzak dururum. Güçlü olduğum
şeylere bakın ve onları göreceksiniz. Unutmayın ki bir şeyi doğru yapmanın birden fazla
yolu vardır.
Sosyal ilişkilerde bana yardımcı olun: Öbür çocuklarla oynamak istemediğimi
sandığınız durumlarda aslında sadece oyuna katılabilmek için öbür çocuklarla konuşmayı
nasıl başlatabileceğimi bilmiyorumdur. Eğer öbür çocukları beni davet etmeleri konusunda
cesaretlendirirseniz onlarla futbol ya da basket oynamaktan bende çok hoşlanabilirim.
Kapanışlarımı nelerin tetiklediğini tespit etmeye çalışın: “Öncüller” (“the antecedent”)
de deniyor bunlara. Kapanma, parlama ya da adına her ne derseniz deyin, bu durumlar sizin
için olduğundan daha korkunç geçiyor benim için. Bunlar duyularımdan birisi aşırı
yüklendiğinden dolayı ortaya çıkıyor. Eğer bunları nelerin tetiklediğini ortaya
çıkarabilirseniz bunlar önlenebilir olan şeyler. Aile üyesiyseniz beni koşulsuz sevin:
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“Keşke o da …..”, “Neden o da …..” düşüncelerini mutlaka kendinize yasaklayın.
Sizde anne babanızın sizden her istediğini yerine getirmediniz ve siz de bunun sürekli
hatırlatılmasından hoşlanmazdınız. Otizmli olmayı ben tercih etmedim. Unutmayın ki
otizmli olan benim, siz değilsiniz. Sizin desteğiniz olmadan kendi kendime yetebileceğim bir
yetişkin hayatı sürme olasılığım çok düşük. Sizin desteğiniz ve rehberliğinizle olabilecekler
sizin hayal ettiklerinizden çok daha fazla.
Ben buna değerim, emin olabilirsiniz. Her şey şu üç kelimede bitiyor: Sabır, sabır,
sabır.
Otizmimi bir engel yerine farklı bir özelliğim olarak görmeye çabalayın.
Sınırlılıklarım olarak gördüğünüz şeylerin ötesine bakın ve bana verilen lütufları
görün.
Göz kontağı kuramıyor olabilirim ama ben yalan söylemem, oyunlarda hile yapmam,
sınıf arkadaşlarımla dalga geçmem ve başka insanların dedikodusunu yapmam.
Hiç bunların farkına vardınız mı bilmem?
Benim her şeyimsiniz. Eğer toplumun bazı kuralları benim durumuma uymuyorsa
umursamayın o kuralları. Savunucum, arkadaşım olun ve görün bakalım ne mesafeler kat
edeceğiz beraber.
“Bir sonraki Michael Jordan olamayabilirim, ancak ayrıntılara olan müthiş
dikkatim ve inanılmaz odaklanabilme yeteneğim sayesinde pekâlâ bir sonraki Einstein,
Mozart ya da Van Gogh olabilirim. Çünkü onlarda otizmliydi.”
ALINTIDIR
(Tercüme eden: Kutşin Sancaklı)
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ


Çevrenizde bulunan özel eğitim merkezlerine gidip kaynaştırma eğitimine
alınan 0-72 aylık otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ile ilgili araştırma
yaparak aldıkları eğitimleri gözlemleyiniz.



Gözlemlediklerinize dayanarak bu çocuklar için etkinlik örneği ve etkinliklere
uygun araç gereç seçimini yapınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizde bulunan özel eğitim
merkezlerine gidip otizm spektrum  Çevrenizde bulunan Otizm spektrum
bozukluğu
olan
bireylerin
bozukluğu
olan
kişilerin
aile
ve
kaynaştırma
eğitimlerini
öğretmenleriyle iletişim kurunuz.
gözlemleyiniz.
 Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve  Fotoğraflarla ve kamera çekimi yaparken
kamera çekimleri ile destekleyiniz.
Çocukların dikkatini dağıtmamaya çalışınız.
 Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda  Etkinlik
hazırlarken
modülünüzdeki
etkinlik hazırlayınız.
etkinliklerden yararlanabilirsiniz.
 Hazırladığınız bu etkinliklere uygun
araç gereç seçimi yapınız.

 Araç gereç seçimi yaparken öğrencilerin yaş
ve gelişim düzeylerine uygun olmasına
dikkat ediniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Çevrenizde bulunan özel eğitim merkezlerine gidip otizm
spektrum bozukluğu olan bireylerin kaynaştırma eğitimlerini
gözlemlediniz mi?

2.

Gözlemlediklerinizi fotoğraflarla ve kamera çekimleri ile
desteklediniz mi?

3.

Elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda etkinlik hazırladınız mı?

4.

Hazırladığınız bu etkinliklere uygun araç gereç seçimi yaptınız
mı?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” çeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Otistik çocuklar için Kaynaştırma yoluyla eğitim, OÇEM' e devam eden
çocuklardan rehber öğretmenin yönlendirmesiyle, performansları uygun olanların
belirlenen okulda, sürede ve planlanan bir programda eğitilmeleridir.

2.

( ) Etkinlik hazırlarken puan, marka sistemleri, öğrencinin sevdiği pekiştireçleri ödül
olarak kullanmaya gerek yoktur.

3.

( ) Otistik çocukların anaokuluna daha çabuk uyum sağlayabilmeleri için okula ilk
gelişte mekânın tanıtımı önemlidir.

4.

( ) MEB Özel eğitim Hizmetleri yönetmeliği madde 23’e göre kaynaştırma yoluyla
eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de
sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi,
ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan
özel eğitim uygulamalarıdır.

5.

( ) Etkinlik çizelgelerinin, bağımsızlık, sosyal etkileşim ve seçim yapma gibi birçok
avantajı bulunmaktadır.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Kaynaştırma eğitimine alınan 0-72 aylık otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için
uygun bir araç gereç hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Çevrenizde bulunan özel eğitim
kurumlarından ve çeşitli kaynaklardan  Okulöncesi
eğitim
kurumlarında
otizm spektrum bozukluğu olan
kullanılan
araç
gereçleri
de
bireylerin kaynaştırma eğitimlerinde
inceleyebilirsiniz.
kullanılan materyalleri gözlemleyiniz.
 Araç
gereç
hazırlayacağınız
bir  Bunun için gözlem yaptığınız kurumun
kaynaştırma sınıfı belirleyiniz.
öğretmenlerinden yardım alabilirsiniz.
 Hazırlayacağınız araç gerecin taslağını  İnternetten çeşitli grafik ve web tasarım
oluşturunuz.
sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.
 Kullanacağınız malzemelerin sağlık ve
 Araç gerece uygun malzemelerini
hijyen kurallarına uygun olmasına
hazırlayınız.
dikkat ediniz.
 Hazırladığınız malzemelerle ürününüzü  Bunun için sınıf arkadaşlarınızdan ve
oluşturunuz.
öğretmenlerinizden görüş alınız.
 Oluşturduğunuz araç gereçlere uygun  Modülünüzden ve çeşitli kaynaklardan
etkinlikler hazırlayınız.
etkinlik örneklerini inceleyiniz.
 Oluşturduğunuz
araç
gereci
ve
 Oluşturduğunuz araç gereci etkinlikle
etkinlikleri önce sınıfta arkadaşlarınıza
birlikte sınıfınızda uygulayınız.
uygulayabilirsiniz.
 Özel eğitim kurumlarına giderek
kaynaştırma eğitimi alan otizm spektrum  Uygulama sırasında yaşanan eksiklik ve
bozukluğu olan bireylere etkinliğinizi
aksaklıkları mutlaka not ediniz.
uygulayınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet,
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evet

Hayır

Çevrenizde bulunan özel eğitim kurumlarından ve çeşitli
kaynaklardan otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin
kaynaştırma eğitimlerinde kullanılan materyalleri gözlemlediniz
mi?
Araç gereç hazırlayacağınız bir kaynaştırma sınıfı belirlediniz
mi?
Hazırlayacağınız araç gerecin taslağını oluşturdunuz mu?
Araç gerece uygun malzemelerini hazırladınız mı?
Hazırladığınız malzemelerle ürününüzü oluşturdunuz mu?
Oluşturduğunuz araç gereçlere uygun etkinlikler hazırladınız mı?
Oluşturduğunuz araç gereci etkinlikle birlikte sınıfınızda
uyguladınız mı?
Özel eğitim kurumlarına giderek kaynaştırma eğitimi alan otizm
spektrum bozukluğu olan bireylere etkinliğinizi uyguladınız mı?

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Doğru

3

Yanlış

4

Doğru

5

Yanlış

6

Sosyal amaçlı
(selamlaşma)

7

Rett sendromu

8

Hans Asperger
Asperger Sendromu,
çocukluğun dezintegratif
bozukluğu, başka türlü
adlandırılamayan yaygın
gelişimsel bozukluk, rett
sendromu
Çocuk
yetiştirme
özellikleriyle , ailenin
sosyoekonomik

9

10

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI
1

Doğru

2

Yanlış

3

Doğru

4

Doğru

5

Doğru

51

KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


BATU, S., KIRCAALİ İFTAR G., Kaynaştırma, Ankara, Kök Yayıncılık,
(2005)



ÇAĞLAR Doğan, ERİPEK Süleyman, ÖZYÜREK Mehmet, Karatepe
Yayınları, 1992



Özel Eğitim Hizmetleri Tanıtım El Kitabı, MEB Yayınları, Ankara. 2006.



POLLOWAY Edward, SERNA Loretta, Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler için
Öğretim Stratejileri, Nobel Yayınları, 2014



Ne Neden Niçin Kaynaştırma, MEB Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma
Hizmetleri Ankara, Eylül 2010



BATU Sema, ÇOLAK Aysun,

ODLUYURT Serhat, Özel Gereksinimli

Çocukların Kaynaştırılması, Vize Yayınları, 2014


AKÇAMETE A. Gönül, Özel Eğitim, Kök Yayıncılık, 2012



SUCUOĞLU Bülbün, KARGIN Tevhide, Öğretimin uyarlanması, (2010).



KARAASLAN Ö., KUTLU M.,Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19,
Sayı 2, 2010, Sayfa 1- 17OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN

52

