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ÖĞRETMENLER, 
ÖĞRETMEN
ADAYLARI 

SİZE BİR
MESAJIM VAR! 

Ot�zm yaşamın �lk yıllarında
ortaya çıkan, sosyal etk�leş�m,
�let�ş�m, d�l gel�ş�m� ve davranış
alanlarında temel fonks�yonların
gel�şmes�nde gec�kmeler� de
�çeren, , sebeb� hala tam olarak
b�l�nemeyen nörogel�ş�msel b�r
bozukluktur. 

Merhaba, ben El�f. Ot�zm spektrum
bozukluğu tanısı alan b�r çocuğum.
S�ze b�raz kend�mden ve ot�zmden
bahsetmek �st�yorum.

Özel eğ�t�m tanı kategor�s�nde OSB adını alan
bu durumdan, bu k�tapçıkta ot�zm olarak
bahsed�lecekt�r.



Her çocuk g�b� ben de oyun
oynamayı çok sever�m fakat takl�t
�çeren ve b�r h�kaye oluşturmamı
veya kurgulama yapmamı
gerekt�ren oyunları oynamakta
zorlanab�l�r�m. Oyun oynamayı ne
kadar sevsem de arkadaşlarım
oyun oynarken aralarına
katılmakta güçlük çekeb�l�r�m.
Bazen sürekl� aynı oyunları
oynayab�l�r�m.

ŞİMDİ SİZE
KENDİMİ

TANITMAK
İSTİYORUM

İsm�m� söyled�ğ�n�zde s�ze tepk� vermeyeb�l�r�m ya
da söyled�ğ�n�z şeyler� duymuyormuş g�b�
davranab�l�r�m. S�ze cevap verd�ğ�mde ya da
konuştuğumda d�ğer çocuklardan daha yavaş
konuşab�l�r�m. Aynı sözcüğü defalarca
tekrarlayab�l�r�m.

Genell�kle göz teması kurmaktan kaçınırım.

Üstel�k bazen çok hareketl� olab�l�r�m! Sallanmak,
kend� etrafımda dönmek, eller�m� tıpkı b�r
kuşmuşcasına çırmak  g�b� davranışlarım da
olab�l�r.

Bazen bazı nesneler d�kkat�m� çok fazla çekeb�l�r.
Bel�rl� b�r şey� dak�kalarca �zleyeb�l�r�m. Mesela ben
çamaşır mak�nes�n�n dönmes�n� �zlemeye bayılırım! 

Düzenl� olmayı çok sever�m ve bu düzen
bozulduğunda agres�f veya an� tepk�ler
serg�leyeb�l�r�m.

Temas etmek çok sevd�ğ�m b�r şey değ�ld�r.
Temastan kaçınırım.

Tab� k� her �nsanın kend�ne özel b�reysel
farklılıkları olduğu g�b�  ot�zml� b�reyler de
b�r�b�r�nden oldukça farklı olab�l�r. 



Ben de d�ğer arkadaşlarım g�b� okulu
ve öğretmenler�m� çok sever�m. Ben
ve  arkadaşlarım   özel  eğ�t�m  okulla-
rında eğ�t�m almakla b�rl�kte 
 kaynaştırma/bütünleşt�rme     
 öğren-
c�s� olarak da eğ�t�m alab�l�yoruz.
Üstel�k ben de o öğrenc�lerden
b�r�y�m!  Ben�m g�b� olan veya  başka 
özel  gereks�n�mlere  sah�p olan arka- 
daşlarımın da eğ�t�m en temel
haklarından b�r�. Tam ya da yarı za-
manlı olarak normal gel�ş�m
gösteren arkadaşlarımızla aynı
sınıflarda eğ�t�m alab�l�r�z.     Onlarla 
aynı derslere g�r�p, akt�v�telere
katılab�l�r�z. 

BU SINIFLARDA DAHA
VERİMLİ BİR EĞİTİM
ALABİLMEMİZ İÇİN
ÖĞRETMENİMİZİN

DİKKAT ETMESİ
GEREKEN BAZI

NOKTALAR VAR;



S I N A V L A R D A N  Ö N C E
Ç A L I Ş M A N I N  E T K İ L İ

Y O L L A R I

ÖĞRETMENİMİN DİKKAT
ETMESİ GEREKEN BAZI

NOKTALAR 

A�leden b�lg� alınarak, b�reysel
özell�kler�n�n farkında olunmalıdır. Bu
b�reysel özell�klerle bağlantılı olarak 
 pek�şt�reçler kullanılmalıdır. (Afer�n
demek de pek�şt�reçt�r)

ÇOCUĞUN BİREYSEL
FARKLILIKLARI TANINMALIDIR

 Rut�nlerden hoşlandığı �ç�n sınıfta
olacak etk�nl�kler�n sırasını b�lmek
onu rahatlatır. Bunun �ç�n materyal
hazırlanmalıdır. Sınıf rut�n�nde olacak
büyük veya küçük değ�ş�kl�klerden de
kes�nl�kle haberdar ed�lmel�d�r. 

SINIF RUTİNLERİ

Çocuğa yönerge sunmak öneml�d�r.  
Çocukla konuşurken bas�t ve
anlayacağı şek�lde yönerge ve
Söylenenler� anlaması �ç�n de
zaman ver�lmel�d�r. 
Çocuğa yönerge verme becerisini de
özellikle oyunlaştırarak kazandırmak
önemlidir. 

YÖNERGELER

 Çocuk değerlend�r�lmel� ve eğ�t�m
planı ona göre düzenlenmel�d�r.
Sonrak� süreçlerde de uygun
değerlend�rme yöntem�yle gel�ş�m�
�zlenmel�d�r.

DEĞERLENDİRME

D�kkat süres�n� uzatmak �ç�n, sınıf
ortamındak� d�kkat dağıtıcı uyaranlar
ortadan kaldırılmalıdır. 

ORTAM DÜZENLEMESİ YAPILMALIDIR

A�leden b�lg� alınarak rut�nler�
b�l�nmel�d�r. (Beslenme düzen�, �laç
düzen�, uyku düzen� vs.)

ÇOCUĞUN RUTİNLERİNİN
FARKINDA OLUNMALIDIR

Baktığında kuralları hatırlayacağı
çeş�tl� görseller vb. materyaller
sağlanmalıdır.

SINIF KURALLARINA UYABİLMESİ
İÇİN SÜREKLİ DESTEKLENMELİDİR

A�le ve uzmanlar �le �ş b�rl�ğ�
yapılmalıdır! En öneml�s�! 

 İŞ BİRLİĞİ 

Öğret�m sürec�nde somut kavramlar
kullanılmalıdır.

SOMUT KAVRAMLAR 

Çocuk uygun olan her etk�nl�ğe
katılmalıdır ve yapab�ld�ğ� kadarıyla
kabul ed�lmel�d�r.

KATILIM 



https://www.tohumot�zm.org.tr/

KİTAP  

VİDEO 

LİNK 

Dav�d Mckee- ELMER 

https://youtu.be/fcAUuP3z5Ew

https://ra�s�ngch�ldren.net.au/aut�sm

Elmer, d�ğer f�ller�n aks�ne rengarenk b�r
f�ld�r. Der�s�nde b�r sürü renk olan Elmer,
d�ğer f�llerden farklı olduğu �ç�n reng�n� gr�
yapmaya karar ver�r. Ama Elmer'ın planları
�sted�ğ� g�b� g�tmez. Farklılıkları, kend�m�z�
olduğumuz g�b� kabul etmey� anlatan Elmer
�le key�fl� okumalar!

Şer�fe Akden�z

N�sanur Akyüz Merve Nur Dem�rc�

Buse Yalçın Rab�a Karabacak

Eda Dem�r

Bu k�tapçık , İstanbul Meden�yet Ün�vers�tes� Temel Eğ�t�m Bölümü
Okul Önces� Öğretmenl�ğ� programı Topluma H�zmet Uygulamaları

ders� kapsamında hazırlanmıştır. 

OTİZM İLE İLGİLİ  KAYNAK 
 ÖNERİLERİ

https://youtu.be/mRPIXHA�YX8

HAZIRLAYANLAR

ÖĞRETİM ÜYESİ 
            Prof. Dr. Yeş�m Güleç Aslan 

ÖĞRENCİLER

Katkılarından dolayı Dr. Öğr. Üyes� Em�ne Ayyıldız'a
teşekkür eder�z.


