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Bu arastirmanin amaci, resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim sürecinin otistik
özellikler gösteren çocuklarin serbest zaman becerilerini ögrenmeleri üzerindeki
etkilerini degerlendirmektir. Bu amaçla, otistik özellikler gösteren çocuklarin, çizelge
izleme becerisi ve etkinligi yerine getirme davranislarini kazanmalarinin yani sira
çocuklarin çizelge izleme becerisinin ve etkinligi yerine getirme davranislarini
kazanmalarinin etkinlikle ilgili olma davranislari üzerindeki etkileri degerlendirilmistir.
Arastirmada ayrica çizelge izleme becerisinin, etkinligi yerine getirme ve etkinlikle
ilgili olma davranislarinin farkli ortam, zaman ve kisilere (ögretmenleri) ne düzeyde
genellendigi ve çizelgelerini izleme becerisi, etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine
getirme davranislari ile ilgili ögretmen ve ebeveyn görüsleri de belirlenmistir.

Arastirmaya Eskisehir ilinde bir özel egitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden,
otistik özellikler gösteren, 4-6 yaslarinda üç erkek ögrenci katilmistir. Arastirmada tek
denekli arastirma modellerinden denekler arasi yoklama evreli çoklu yoklama modeli
kullanilmistir.

Arastirma bulgulari; resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretimin, okulöncesi
dönem otistik özellikler gösteren çocuklarin resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisini
ve etkinligi yerine getirme davranislarini kazanmalarinda etkili oldugu hem çizelge
izleme becerisinin hem de etkinligi yerine getirme becerisinin uygulama sona erdikten
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sonra da korundugunu göstermistir. Ayrica, resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan
ögretim ile ögrencilerin kazandiklari bu beceri ve davranislari farkli ortam, zaman ve
kisilere genellendigi de belirlenmistir. Ayni zamanda arastirma bulgulari; etkiligi yerine
getirme davranislarinin ve çizelge izleme becerisinin ögretiminin otistik özellikler
gösteren çocuklarin etkinlikle ilgili olma davranislarinin daha yüksek düzeyde
gerçeklesmesine yol açtigini da göstermistir. Arastirmada ögretmen ve annelerle yapilan
görüsmelerden elde edilen sonuçlar, resimli etkinlik çizelgesi uygulamasina yönelik
ögretmen ve annelerin görüslerinin olumlu yönde oldugunu göstermistir.
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ABSTRACT
EFFECTIVENESS OF THE INSTRUCTION REALIZED THROUGH ACTIVITY
SCHEDULES ON LEISURE SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM
Selmin ÇUHADAR
Special Education Major
Anadolu University, Institute of Educational Sciences, July, 2008
Advisor: Assoc. Prof. Ibrahim H. DIKEN

The purpose of the current study is to examine the effectiveness of the instruction
realized through activity schedules on leisure skills of children with autism. For this
purpose, the study evaluates the influences of the instruction realized through activity
schedules on schedule-follow and activity realization skills of pre-school children with
autism; along with investigating the influence of schedule observation and realization
instruction on children’s engagement in activities. In addition, the study examines the
degree to which schedule-follow skills are generalized to different settings, times and
individuals (i.e. teachers); and determines teacher and parent perceptions regarding
schedule follow skills, engagement in activities, and realization of activities.

Three male pre-school children with autism aged between 4 and 6 enrolled in a special
education and rehabilitation center in Eskisehir participated in the study. One of the
single subject desgins, multiple probe design with probe conditions across subjects was
implemented in the study.

Findings revealed that the instruction realized through activity schedules acquired preschool children with autism to follow activity schedules and to realize activities through
these schedules. Both schedule follow and activity realization skills have been
maintained even after the implementation process was finalized. In addition, it was
revealed that the instruction provided through activity schedules helped children
generalize their skills to different setting, times and individuals. It was also found that
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the instruction addressing the realization of activities and schedule follow skills
increased children’s on task in activities. Findings obtained from the interviews with
mothers and teachers revealed that they had positive feelings towards instruction which
is provid ed through activity schedules.
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ÖNSÖZ

Bu arastirma, otistik özellikler gösteren çocuklarin egitiminde etkili ögretim
alanyazinina katki saglayabilmek amaciyla planlanmistir. Arastirma sürecinde yer alan
her asamada birçok kisinin destegi ve degerli katkilari olmustur. Öncelikle arastirma
sürecinin planlanmasi asamasindan, sona erdirilmesine kadar büyük bir anlayis ve
sabirla yanimda olan ve destegini her zaman yanimda hissettigim, güven duydugum ve
huzurlu bir ortamda birlikte çalismaktan büyük keyif aldigim tez danismanim Doç.Dr.
Ibrahim H. Diken’e sonsuz tesekkürler.

Arastirmanin temellerinin olusturulmasina zemin hazirlayan, arastirma konusunun
belirlenmesine ve planlanmasina yardimci olan Prof. Dr. Gönül Kircaali-Iftar’a
sagladigi tüm katkilar için çok tesekkür ederim.

Arastirmanin planlanmasi asamasinda zihnimdeki birçok soruya yanit bulmama yardim
eden ve bilgilerimin dogrulugu konusunda beni cesaretlendiren Doç.Dr. Binyamin
Birkan’a ve Tohum Otizm Vakfi personeline çok tesekkür ederim.

Öncelikle bu meslege baslamam konusunda beni tesvik eden ve destekleyen degerli
hocam Prof.Dr. Süleyman Eripek’e arastirmamin planlanmasi ve raporlastirilmasi
hususlarinda yaptigi degerli katkilari için içtenlikle tesekkür ederim.

Arastirmamin basindan bu yana her zaman beni rahatlatan, degerli görüs ve önerileri ile
önemli katkilar saglayan Doç.Dr. Esra Ceyhan’a çok tesekkür ederim.

Arastirmanin kurumlarinda yapilmasi için izin veren, uygun çalisma ortami saglayan,
arastirma süresince yardimlarini esirgemeyen ve kendimi onlardan biri gibi hissetmemi
saglayan Özel Ekin Basak Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi personeline sonsuz
tesekkürler.

Arastirmaya büyük bir özveri ile katilan annelere ve uygulama sürecinde zevkle
çalismami saglayan ögrencilerime sonsuz tesekkürler.
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Her birini tanidigim için çok mutlu oldugum ve hep dost kalacagimizi düsündügüm
arkadaslarim Özlem Diken, Funda Bozkurt, Nuray Öncül ve Aysun Çolak’a arastirmam
sirasinda verdikleri tüm destekler için sonsuz tesekkürler.

Desteklerini her zaman yanimda hissettigim, varliklariyla bana huzur veren, daima
güvenen ve bana çocuk, kardes, abla ve teyze olma sansini taniyan babam Ali Devren,
annem Neriman Devren ve kardeslerim Sevtap Devren’e, Memduha Tas ve ailesine bu
süreçte verdikleri destekler için sonsuz tesekkürler.

Ailelerine katilmaktan mutluluk duydugum, sevgilerini ve desteklerini her zaman
yanimda hissettigim annem Songül Çuhadar, babam Ismet Çuhadar ve kardesim Serap
Çeviker ve ailesine bu süreçte sagladiklari destek için sonsuz tesekkürler.

Varligi ile hayatimin anlamini degistiren ve en çok onun annesi olmaktan mutluluk,
huzur ve gurur duydugum Alper Çuhadar’a oglum oldugu için sonsuz tesekkürler…

Varligi ile bana sevgi, güven ve en önemlisi bir aile veren ve hayatimin her aninda
oldugu gibi bu süreçte de beni yalniz birakmayan sevgili esim, hayat yolundaki
arkadasim Cem Çuhadar’a esim oldugu için sonsuz tesekkürler…

Önümüzdeki yola…
Selmin Çuhadar Temmuz,2008
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BÖLÜM I

GIRIS

Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimine iliskin çok çesitli uygulamalar vardir ve
bu uygulamalar farkli sekillerde gruplanabilmektedir (Kircaali- Iftar, 2007). Söz konusu
uygulamalar incelendiklerinde, kullandiklari egitim/sagaltim yöntemleri bakimindan
birbirlerinden farklilastiklari görülmektedir (Kircaali-Iftar, 2003). Bu farkliliklarla
birlikte, uygulamalarin kullandiklari egitim/sagaltim yöntemleri arasinda, görsel destek
sistemlerinin (örn., sosyal öyküler, görsel çizelgeler ve bitirme kutulari vb.), önemli bir
yere sahip oldugu görülmektedir (Lord ve McGee, 2001; Scheurenman ve Webber,
2002). Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde kullanilan egitim ve/veya
sagaltim yöntemlerinin bilimsel dayanakli uygulamalar olmasi yönünde de pek çok
görüs bulunmaktadir (Kircaali-Iftar, 2003; Odom, Brown, Frey, Karasu, Smith-Canter
ve Starin, 2003; Simpson, 2005). Bilimsel dayanakli uygulama kavrami, ortaya
koymayi hedefledigi sonuçlari, gerçekten sagladigina iliskin yeterli düzeyde bilimsel
arastirma bulgusuna sahip uygulama anlaminda kullanilmaktadir (Kircaali-Iftar, 2007).
Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde kullanilan uygulamalardan biri olan
ve hem görsel destek sistemleri hem de bilimsel dayanakli uygulamalar arasinda yer
alan etkinlik çizelgeleri (activity schedules) “bireyin etkinlik zincirini yerine getirmesi
için ipucu/uyaran olan kelimeler ya da resimler seti” olarak tanimlanmaktadir
(McClannahan ve Krantz, 1999). Bu çalisma da, resimli etkinlik çizelgesi kullaniminin
otistik özellikler gösteren çocuklarin resimli etkinlik çizelge leri içinde yer alan serbest
zaman becerilerinin ögrenmeleri üzerindeki etkililiginin degerlendirilmesi amaciyla
planlanmistir.

1.1. Otizm ve Otistik Özellikler Gösteren Çocuklara Yönelik Egitim Uygulamalari

Otizm, yasamin ilk üç yilinda görülen karmasik bir gelisimsel yetersizlik türüdür
(Autism Society of America-ASA, 2006). Otizmin de içinde yer aldigi “Otizm
Spektrum Bozuklugu” farkli bilimsel kaynaklarda çesitli sekillerde siniflandirilmaktadir
(Kircaali- Iftar, 2003). Ruhsal Bozukluklara Iliskin Tani ve Istatistik El Kitabi
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(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV-TR - DSM-IV-TR, 2000),
otizm spektrum bozuklugunu bes alt gruba ayirmaktadir: (1) otistik bozukluk, (2) rett
bozuklugu, (3) çocuklugun dezintegratif bozuklugu, (4) asperger bozuklugu ve (5)
baska türlü adlandirilamayan yaygin gelisimsel bozukluk (Atipik otizmi de kapsar).
Otistik bozukluk, otizm spektrum bozuklugu siniflandirmasindaki en temel alt gruptur
ve (a) toplumsal etkilesimde (b) toplumsal iletisimde kullanilan dil ya da sembolik ve
imgesel oyunda gecikmelerin ve/veya olagan disi bir islevselligin olmasi ile (c) çesitli
takintilarla kendini göstermektedir (DSM-IV-TR, 2000). Bu yetersizliklere bagli olarak
otistik özellikler gösteren çocuklarda, çevresindeki diger kisilerle sosyal etkilesime
girmede isteksizlik, göz kontagi kurmada sinirlilik, dil ve iletisim sorunlarinin yani sira
özellikle oyun gibi sembolik ve hayali etkinliklerde de belirgin yetersizlikler
görülebilmektedir (Kircaali-Iftar, 2003).

Otistik özellikler gösteren çocuklarin çevrelerinde gördükleri nesnelere karsi ilgi
göstermeleri ve bu nesneler ile oyun oynamalarida normal gelisim gösteren çocuklarin
benzer davranislarindan belirgin farkliliklar göstermektedir (Coyne, Nyberg, ve
Vandenburg, 1999; Sucuoglu, 2003). Ayrica otistik özellikler gösteren çocuklar
oyunlari ögrenmede, oyuncaklari amaçlarina uygun kullanmada ve kendi baslarina oyun
baslatmada da zorlanmaktadirlar (Kircaali–Iftar 2003; Sucuoglu, 2003). Alanyazinda
birçok uzman çocuklarin oyun ve serbest zaman etkinliklerine katiliminin önemini
vurgularken, ayni zamanda serbest zaman becerilerinin çocuklarin psikolojik, bilissel,
fiziksel, sosyal ve dil gelisimleri üzerindeki önemli katkilarini da gündeme getirmistir
(Crowder, 1988; Leyser ve Cole, 2004; Lovaas, 2003; Morrison, Sainato, Benchaan ve
Endo, 2002; Sucuoglu, 2003).

Leyser ve Cole (2004), Driver tarafindan 1992 yilinda yayinlanmis olan çalismada yer
alan serbest zaman becerilerinin insan yasamindaki önemi ve kisiye sagladigi yararlari
alti temel baslik altinda siniflandirmistir. Bu siniflama, (1) fizyolojik,

(2)

psikofizyolojik, (3) psikolojik, (4) sosyokültürel, (5) çevresel ve (6) ekonomik önem
basliklari altinda gruplandirilmistir. Yapilan bu siniflamayi dikkate alarak, ilgili
alanyazinda serbest zaman becerilerinin gerçeklestirilmesinin ve ögretiminin, bireyler
ve içinde yasadiklari toplum açisindan önemi su etmenlere baglanabilmektedir:
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(a)

Fizyolojik Önem: Serbest zaman etkinliklerinin gerçeklestirilmesi, tüm
bireylerde oldugu gibi gelisimsel yetersizlik gösteren bireylerin de kendilerini
daha bedensel açidan daha iyi hissetmelerine neden olarak beden sagligi ve
fiziksel zindelik açisindan yarar saglamaktadir (örn., hastaliklarin görülme
sikliginin azalmasi) (Anette ve Mit, 1997; Coyne ve dig., 1999; Driver, 1992;
Scheurman ve Webber, 2002).

(b)

Psikofizyolojik Önem: Serbest zaman etkinliklerinin gerçeklestirilmesi
yasanan kaygi, gerilim ve stresin azalmasini saglamaktadir (Coyne ve dig.,
1999; Driver, 1992; Scheurman ve Webber, 2002).

(c)

Psikolojik Önem:

Serbest zaman becerilerinin ögretilmesi gelisimsel

yetersizlik gösteren çocuklarin problem çözme becerilerini gelistirmelerine,
yeni beceriler ve ilgiler kazanmalarina, zamanlarini daha doyumlu
geçirmelerine; dolayisiyla da benlik saygilarinin ve yasam kalitelerinin
artmasinin yani sira çocuklarin kendilerini daha özgür ve bagimsiz
hissetmelerine yol açmaktadir (Coyne ve dig., 1999; Driver, 1992; Scheurman
ve Webber, 2002).

(d)

Sosyokültürel Önem: Serbest zaman becerilerinin ögretilmesi, gelisimsel
yetersizlik gösteren çocuklarin yeni sosyal becerileri gelistirmelerine;
dolayisiyla, (1) normal yasitlari ile daha fazla sosyal etkilesime girmelerine,
(2) uygun olmayan sosyal davranislarin ve kendini uyarici davranislarin
azalmasina, (3) aile içi iliskilerin ve aile baglarinin gelismesine, (4) içinde
yasadigi

toplumun

diger

üyeleri

ile

etkilesimlerinin

ve

toplumsal

katilimlarinin artmasina yardimci olmaktadir ( Browder ve Bambara, 2000;
Dattilo ve Hoge, 1999; Driver, 1992; Lovaas, 2003).

(e)

Çevresel Önem: Serbest zaman becerilerinin gerçeklestirilmesi, çevrenin,
tarihin ve kültürel alanlarin korunmasiyla ilgili gerekli sagduyunun ve
davranislarin kazanilmasi (örn., oyun alanlarinin, parklarin temiz tutulmasi
gibi), sergilenmesi ve gelisimsel yetersizligi olan çocuklara bu becerilerin
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ögretimi için uygun ortamlarin saglanmasina zemin olusturmaktadir (Driver,
1992).

(f)

Ekonomik Önem: Serbest zaman becerilerinin gerçeklestirilmesi, toplumun
diger üyeleri gibi gelisimsel yetersizligi olan bireylerin de serbest zaman
becerileri ile ilgili genis is olanaklarindan (örn., sinema, kafeterya, internet
evleri vb.) yaralanarak, üretken ve topluma yarar saglayan bireyler olarak
yetistirilmelerine olanak saglamaktadir (Driver, 1992).

Siralanan bu önemli etmenlere karsin serbest zaman becerilerinin yasamsal öneminin
olmamasi, bireyleri daha çok psikolojik/fizyolojik olarak etkilemesi ve zor bir alan
olarak görülmesi gibi nedenlerle programlarda öncelikle yer almasi gereken beceriler
arasinda yer almakta ve ikinci planda kalabilmektedir (Brereton, 2005; Driver,1992;
Kurt, 2006; Massey ve Wheeler, 2000). Oysaki otistik özellikler gösteren çocuklarin
yaslarina

uygun

serbest

zaman

becerilerini

ögrenmeleri son derece önemli

görünmektedir. Serbest zaman becerilerinin ögretilmedigi durumlarda otistik özellikler
gösteren çocuklar, serbest zamanlarini hiç bir sey yapmadan oturarak, uygun olmayan
ya da tekrarlayan davranislar sergileyerek geçirmektedirler (Scheuremann ve Webber,
2002; Symon, 2001). Bu nedenle alanda yapilan çalismalarda otistik özellikler gösteren
bireylerin yasam kalitelerini artirip, beden ve ruh sagliklarini dengede tutabilmek için
serbest zaman becerilerinin bu çocuklar için hazirlanan egitim programlarinda yer
almasi gerektigi vurgulanmaktadir (Anette ve Mit, 1997; Dattilo ve Hoge, 1999; Leyser
ve Cole, 2004; Kurt ve Tekin-Iftar, 2008; Tekin, Kircaali- Iftar, Birkan, Uysal, Yildirim
ve Kurt, 2001).

Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde kullanilan egitim ve/veya sagaltim
yöntemlerinin bilimsel dayanakli uygulamalar olmasi yönünde pek çok görüs
bulunmaktadir (Kircaali-Iftar, 2003; Odom, Brown, Frey, Karasu, Smith-Canter ve
Starin, 2003; Simpson, 2005). Bilimsel dayanakli uygulamalar, bilimsel dayanaklari en
fazla olan yöntemlerin, tekniklerin, uygulamaci yeterliklerinin ve hedef kitlenin
görüslerinin

birlestigi

uygulamalardir.

Otizmde

bilimsel

dayanakli

uygulama

kategorileri dört baslik altinda toplanabilmektedir. Bunlar; (a) problem davranislarla
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basa çikma, (b) iletisim becerisi kazandirma, (c) gelisimsel akademik beceri ögretme ve
(d) bagimsizlik kazandirmadir (Kircaali-Iftar, 2005). Her bir kategori içerisinde bilimsel
dayanakli uygulama olarak kabul gören yöntem/teknikler yer almaktadir. Örnegin,
problem davranislarla basa çikma yöntemleri arasinda, uygulamali davranis analizi,
gelisimsel ya da akademik becerilerin ögretilmesi kategorisinde ayrik denemelerle
ögretim, yanlissiz ögretim ve video ile model olma; bagimsizlik kazandirma
kategorisinde ise söyle-yap uyumu ve etkinlik çize lgeleri bilimsel dayanakli
uygulamalar olarak sayilabilmektedir (Kircaali-Iftar, 2005). Bunun yani sira otizm ile
ilgili alan yazin incelendiginde otistik özellikler gösteren çocuklara yönelik etkili egitim
veren farkli örnek programlara rastlanmaktadir. Bu programlar arasinda; Otizm ve
Iliskili Iletisim Bozukluklarinin Egitimi ve Sagaltimi adini tasiyan program (Treatment
and Education of Autistic and Related Communication Handicapped ChildrenTEACCH) ve Resim Degis-Tokusuna Dayali Iletisim Sistemi (The Picture Exchange
Communication System-PECS) gibi uygulamalar yer almaktadir (Lord ve McGee,
2001; Scheurenman ve Webber, 2002). Bu programlar, alan uzmani kisiler tarafindan
uzun yilar süren çalismalar sonunda gelistirilmislerdir. Bu programlar incelendiklerinde,
programlarin kullandiklari egitim/sagaltim yöntemleri bakimindan birbirlerinden
farklilastiklari görülmektedir (Kircaali- Iftar, 2003; Lord ve McGee, 2001; Scheurenman
ve Webber, 2002). Bu farkliliklarin yani sira, programlarin kullandiklari egitim/sagaltim
yöntemleri arasinda, görsel destek sistemlerinin de (örn., sosyal öyküler, görsel
çizelgeler, resimli etkinlik çizelgeleri ve bitirme kutulari vb.) önemli bir yere sahip
oldugu görülmektedir.

1.2. Görsel Destek Sistemleri

Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde kullanilabilecek tek bir yol ya da
program önerilememektedir. Ancak daha öncede deginildigi gibi birçok arastirmaci
ortak bir noktada bulusarak, otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde görsel
destek sistemlerinin kullanilmasini önermektedir (Broun, 2004; Dettmer, Simpson,
Myles-Smith ve Gantz, 2000; Kimball, Kinney, Taylor ve Stromer, 2003; Rao ve Gagie,
2006). Rao ve Gagie (2006), Janzen tarafindan 1996 yilinda yayinlamis olan çalismada
otistik özellikler gösteren çocuklara görsel destek sistemleriyle ögretim sunmanin

6

önemini, görsel destek sistemlerinin; (a) herkesin iletisim sisteminin bir parçasi olmasi
(b) otistik özellikler gösteren çocuklarin dikkatlerini toplamalarina yardim etmesi ve
dikkat çekici olmasi (c) otistik özellikler gösteren çocuklarin mesaja odaklanmalarini
saglamasi ve yasanan kaygiyi azaltmasi (d) soyut kavramlari daha somut hale getirmesi
(e) otistik özellikler gösteren çocuklarin düsüncelerini ifade etmelerine yardimci olmasi
basliklari altinda siralamislardir. Ayrica ilgili alanyazinda otistik özellikler gösteren
çocuklarda, geleneksel sözel ipuçlarina kiyasla, görsel ipuçlarinin daha etkili oldugunun
belirtilmesi ve çocuklarin etkinlikler arasi geçislerde yasadigi sorunlarin azaltilmasi
sürecinde de görsel destek sistemlerinin etkili oldugu belirtilmistir (Maguire, 2005;
McClannahan ve Krantz,1999).

Görsel destek sistemleri, otistik özellikler gösteren çocuklarin toplumsal ve günlük
yasam becerileri (örn., kisisel bakim, ev-toplum yasami, serbest zaman becerileri vb.)
içindeki etkinlikleri gerçeklestirmelerine, siralamalarina, etkinlikler arasinda seçim
yapabilmelerine yardimci olmaktadir (McClannahan ve Krantz,1999; Rao ve Gagie,
2006; Dettmer, ve dig.,2000). Ayrica görsel destek sistemleri farkli ortamlarda (örn., ev,
okul, is gibi), farkli kisiler tarafindan (örn., ögretmen, yardimci ögretmen, bakici ve
anne/babalar), otistik özellikler gösteren çocuklara sosyal, akademik, oyun ve iletisim
becerilerinin ögretiminde de basarili bir biçimde kullanilmaktadir (Dettmer ve dig.,
2000; McClannahan ve Krantz,1999; Rao ve Gagie, 2006). Tüm bunlara ek olarak
görsel destek sistemlerinin uygulamaciya çok fazla maddi yük getirmemesi ve basit
materyallerle hazirlanmasi da görsel destek sistemleri ile ilgili alan yazinda yer alan
bilgiler arasindadir (Dettmer ve dig., 2000; McClannahan ve Krantz,1999; Rao ve
Gagie, 2006). Otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde kullanilan görsel
destek sistemleri arasinda; TEACCH, PECS, sosyal öyküler, görsel düzenleyiciler
(visual organizer), bitirme kutulari (finished boxes) görsel çizelgeler ve etkinlik
çizelgeleri yer almaktadir (Dettmer ve dig., 2000; Rao ve Gagie, 2006; Schuerman ve
Webber, 2002).

1.3. Etkinlik Çizelgeleri
Otistik özellikler gösteren çocuklar, yasadiklari sorunlar nedeniyle kendi yasam
sorumluluklarini almada ve gereksinimlerini karsilamada güçlük çekmektedirler. Çogu
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zaman baska bir bireyin destegine gereksinim duyabilmekte ve kendisiyle ilgili
konularda baskalarinin yaptigi seçimlerle ya samlarina devam edebilmektedirler. Bu
durum otistik özellikler gösteren çocuklarin bagimsiz yasamalarini engellemenin yani
sira yasam kalitelerini de olumsuz yönde etkilemektedir (McClannahan ve Krantz,
1999). Ayrica bu durum zaman zaman davranis problemlerinin ve öfke nöbetlerinin
ortaya çikmasina da neden olabilmektedir. Ayni zamanda otistik özellikler gösteren
çocuklar edindikleri becerileri, bir ön uyaran ya da ipucu olmaksizin kendiliklerinden
baslatma, sürdürme ya da sonuçlandirmada da belirgin yetersizlikler göstermektedirler.
Tüm bu yetersizlikleri gidermeye yönelik olarak, ABD’de Princeton Çocuk Gelisimi
Enstitüsünde (Princeton Child Development Institute- PCDI) Lynn McClannahan ve
Patricia Krantz tarafindan gelistirilmis bir uygulama olan etkinlik çizelgeleri, 1986
yilinda baslayan ve 10 yili askin bir süre ile devam eden arastirmalar sonucunda
gelistirilmistir (Kircaali-Iftar, 2007; McClannahan ve Krantz, 1999).
McClannahan ve Krantz (1999), etkinlik çizelgelerini, “bireyin etkinlik zincirini yerine
getirmesi için ipucu/uyaran olan kelimeler ya da resimler seti” olarak tanimlamislardir.
Etkinlik çizelgeleri; resimli ya da yazili olarak iki farkli biçimde hazirlanabilmektedir.
Bireyin özeliklerine bagli olarak hazirlanan etkinlik çizelgeleri çok detayli (becerinin
her bir basamaginin parçalara ayrilmasi biçiminde) olabilecegi gibi, çok genel de
(etkinlik ya da beceriye baslamasi için çocuga ipucu olarak, bir sembol ya da resim
sunma biçiminde) olabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).
Etkinlik çizelgelerinin amaci, çocuklarin toplumsal ve günlük yasam becerilerini
kazanmalarini saglamanin yani sira, ögretmenlerinin ve anne-babalarinin yardimi ve
dogrudan ipucu, hatirlatmalari olmaksizin etkinlikleri ve becerileri gerçeklestirmelerini
saglamaktir. Ayni zamanda etkinlik çizelgeleri çocuklarin; (a) etkinlikler arasinda
bagimsiz geçis yapabilmelerini, (b) seçim yapabilmelerini, (c) etkinlikleri siraya
dizebilmelerini, (d) bu siraya uymalarini ve (e) toplumsal ve günlük yasam becerilerini
kazanmalarini da saglamaktadir. Etkinlik çizelgelerini takip etmeyi ögrenme, otistik
özellikler gösteren çocuklarin çizelgede yer alan becerileri, yetiskin yardimi ve ipucu
olmadan yapabilmelerini saglamanin yani sira, otistik özellikler gösteren çocuklarin
sorun yasadigi alanlardan biri olan, etkinlikler arasi geçislerde yasanan güçlükleri ve
ortaya çikan sorunlari da (örn; öfke nöbetleri) azaltmaktadir.
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Etkinlik çizelgelerinin kullanimi ile ilgili alanyazin incelendiginde, farkli özür
gruplarindan (otistik özellikler gösteren çocuklar, zihinsel yetersizlik, vb) olan bireylere
çesitli becerilerin kazandirilmasinda etkinlik çizelgeleri ile yürütülen arastirmalara
rastlanmaktadir (Anderson, Sherman, Sheldon ve McAdam, 1997; Brayn ve Gast, 2000;
Dauphin, Kinney ve Stromer, 2004; Dettmer ve dig., 2000; Dooley, Wilczenski ve
Torem 2001; Krantz, MacDuff ve McClannahan, 1993; MacDuff, Krantz ve
McClannahan,1993; Massey ve Wheeler, 2000; McClannahan ve Krantz, 1995;
Morrison, Sainato, Benchaaban ve Endo, 2002; Stromer, Kimball, Kinney ve Taylor,
2006; Watanabe ve Sturmey, 2003). Bu arastirmalar arasinda yer alan ve Krantz ve dig.
(1993), tarafindan yapilan bir arastirmada; otistik özellikler gösteren ve yaslari alti ve
sekiz arasinda degisen üç çocuga ev yasami/ev içi (home- living) becerilerinin
ögretiminde, problem davranislarin azalmasinda ve sosyal etkilesim becerilerinin
arttirilmasinda aileler tarafindan kullanilan resimli etkinlik çizelgelerin etkililigi
arastirilmistir. Arastirma sonuçlari, çocuklarin problem davranislarin azaltilmasinda,
hedeflenen becerilerinin ögretiminde ve sosyal etkilesim becerilerinin arttirilmasinda,
resimli etkinlik çizelgeleri kullanilarak aileler tarafindan verilen egitimin etkili
oldugunu göstermistir. Hall ve dig., (1995), tarafindan yürütüle n bir baska arastirma ise;
kaynastirma

siniflarindaki

yürütülmüstür.

Arastirma

üç

yardimci

sonucunda

ögretmen
elde

ve

edilen

onlarin ögrencileri
bulgular,

ile

ögrencilerin,

bagimliliklarinin ve ögretmenlerin kullandiklari ipuçlarinin azaltilmasinda resimli
etkinlik çizelgelerinin etkili oldugu yönündedir. Brayn ve Gast (2000), tarafindan
yapilan bir baska arastirmada da resimli etkinlik çizelgelerinin yüksek islevli otistik
özellikler gösteren çocuklarda (7-8 yas), çizelge ve etkinlikle ilgili olma davranis larinin
ögretimi ve ögrenilen davranislarin yeni ortamlara genellenip genellenmedigi
arastirilmistir. Arastirma sonuçlari, resimli etkinlik çizelgelerinin kullaniminin
çalismaya katilan tüm çocuklar için faydali, kullanilabilir oldugu ve çocuklarin resimli
çizelge kitaplarini kullanmayi ögrendikten sonra daha bagimsiz olduklari yönündedir.
Morrison ve dig. (2002), okulöncesi kaynastirma siniflarinda otistik özellikler gösteren
dört çocugun, oyun uyumu ve etkinlikle uygun biçimde ilgili olma davranislari
üzerinde, söyle-yap uyumu ve etkinlik çizelgelerinin etkilerini arastirmislardir.
Arastirma bulgulari, tüm katilimcilarin uygun oyun davranislari ve etkinlikle ilgili olma
davranislarindaki artisin, söyle-yap uyumu ve fotografli etkinlik çizelgelerinin birlikte
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kullaniminin otistik özellikler gösteren çocuklar üzerinde olumlu etkileri oldugunu
yönündedir. Watanabe ve Sturmey (2003), tarafindan yürütülen bir diger çalismada ise,
yetiskin egitimi programina devam eden ve yaslari 22-40 arasinda degisen üç yetiskin
yüksek islevli ve otistik özellikler gösteren bireye, etkinlik çizelgeleri içinde seçim
yapmanin ögretilmesi ile, bu bireylerin etkinlige aktif katilimlari üzerindeki etkilerinin
degerlendirilmesi amaçlanmistir. Baslama düzeyi ile karsilastirildiginda arastirma
bulgulari etkinlik çizelgeleri içine gömülmüs olan seçim yapma uygulamasinin tüm
katilimcilarin etkinlikle uygun biçimde ilgili olma zamanlarinda artis meydana
getirdigini göstermistir. Dettmer ve dig., (2000), bes ve yedi yaslarinda otistik özellikler
gösteren iki çocukla birden fazla görsel destek sisteminin kullanildigi bir arastirma
yürütmüslerdir. Baslangiç asamasinda arastirmaya katilan ögrencilerin etkinlikler arasi
geçis becerilerinde sorun yasadigi ancak, resimli etkinlik çizelgelerinin ve farkli görsel
destek sistemlerinin bir arada kullanilmasi ile birlikte her iki ögrencinin de etkinlikler
arasi geçis lerde yasadigi problemlerin belirgin bir biçimde azaldigindan söz edilmistir.
Dauphin ve dig., (2004), üç yasinda otistik özellikler gösteren, dikkat eksikligi ve
hiperaktivite bozuklugu olan bir çocuga sosyodramatik oyun ögretiminde, bilgisayar
ortaminda hazirlanmis olan resimli etkinlik çizelgelerinin etkililigini arastirmislardir.
Arastirma bulgulari bilgisayar ortaminda hazirlanmis olan etkinlik çizelgelerinin
sosyodramatik oyun ögretiminde etkili oldugu yönündedir.

1.4. Arastirma Gereksinimi

Etkinlik çizelgeleri ile ilgili arastirmalar incelendiginde, otistik özellikler gösteren
çocuklara farkli ortamlarda, farkli kisiler tarafindan etkinlik çizelgelerinin kullaniminin
ögretilebildigi ve bu ögretim sonunda çocuklarin pek çok beceriyi ögrenebildikleri
görülmektedir. Ayni zamanda bu arastirmalar, otistik özellikler gösteren çocuklarin
etkinlik çizelgelerini kullanmayi ögrenmelerinin, çocuklarin çesitli becerileri (ev içi/ev
yasami,

sosyodramatik

oyun)

kazanmalarini

saglamanin

yani

sira, davranis

problemlerinin, ipucu bagimliliklarinin ve etkinlikler arasi geçislerde yasadiklari
sorunlarin azaltilmasinda da etkili oldugunu göstermistir. Ayrica etkinlik çizelgelerinin
farkli bilimsel dayanakli uygulamalarla (seçim yapma, söyle yap uyumu) etkili bir
sekilde bir arada kullanilabilecegi de söz konusu arastirma larin bulgulariyla
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desteklenmistir. Diger yandan etkinlik çizelgeleri ile ilgili bu arastirmalarda ve otistik
özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde görsel destek sistemlerinin kullanilmasi ile
ilgili arastirmalarda,

görsel destek sistemlerinin bu

çocuklarin

egitimlerinde

kullanilmasinin etkililigini gösteren arastirmalarin varligindan söz edilmesinin yani sira,
ilgili arastirmalarda bu konudaki arastirma gereksiniminin halen devam ettigi ifade
edilmektedir (Dettmer ve dig., 2000; Brayn ve Gast 2000; Rao ve Gagie, 2006). Otistik
özellikler gösteren çocuklarin farkli gelisim alanlari üzerinde oldukça önemli katkilari
oldugundan söz edilen serbest zaman becerileri, ayni zamanda ögretimi zor ve ikinci
planda kalabilen beceriler olarak da degerlendirilmektedir. Otistik özellikler gösteren
çocuklar ve serbest zaman becerileri ile ilgili arastirmalar gözden geçirildiginde, otistik
özellikler gösteren çocuklara, serbest zaman ve oyun becerilerinin ögretiminin yapildigi
arastirmalar (örn., MacDuff, Krantz ve McClannahan 1993; Massey ve Wheeler, 2000;
Morrison ve dig.,2002; Dauphin ve dig., 2004) arasinda etkinlik çizelgelerinin
kullanildigi arastirmalara da rastlanmaktadir. Serbest zaman becerilerinin ögretimi ile
ilgili Türkiye’deki yayinlanmis arastirma sayisi ise sadece iki arastirmayla sinirlidir. Bu
arastirmalardan sadece Kurt ve Tekin-Iftar, 2008 tarafindan yapilmis olan arastirmanin
katilimcilarini yaslari 6-8 arasinda degisen ve otistik özellikler gösteren çocuklar
olusturmaktadir. Arastirmada otistik özellikler gösteren çocuklara, zincirleme serbest
zaman becerilerinin ögretiminde sabit bekleme süreli ögretim ile eszamanli ipucuyla
ögretimin gömülü ögretimle sunulmasinin etkililik ve verimliliklerinin farklilasip
farklilasmadigi arastirilmistir. Tekin ve dig, (2001) tarafindan yapilmis olan arastirmada
ise yaslari 6-13 arasinda degisen ve gelisimsel yetersizlik gösteren yedi ögrenciye,
basket atma, labut devirme gibi serbest zaman becerileri ögretilmistir. Etkinlik
çizelgeleri ve serbest zaman becerileri ile ilgili tüm bu bilgiler dikkate alindiginda
otistik özellikler gösteren çocuklara resimli etkinlik çizelgeleri kullanilarak serbest
zaman becerilerinin ögretiminin yapildigi bu arastirmaya gerek duyulmustur.

Resimli etkinlik çizelgeleri ile yürütülen arastirmalarin büyük bir çogunlugunda göze
çarpan bir baska konu ise, arastirmalarin çogunda çizelge izleme becerisinin yani sira
etkinlikle ilgili olma (on- task) davranisi ile ilgili de veri toplanmis olmasidir. Ancak
etkinlik çizelgelerinin kullaniminin ögretilmesi amaçlari arasinda da yer alan ve etkinlik
çizelgelerinin “toplumsal ve günlük yasam becerilerini kazanmalarini saglama” amacini

11

desteklemeye yönelik olarak, yapilan arastirmalarin çok azinda (Dauphin ve dig., 2004,
Krantz ve dig., 1993; MacDuff ve dig.,1993; Massey ve Wheeler, 2000) çizelgede yer
alan becerilerin ögrenilmesi ile (etkinligi yerine getirme davranisi) ilgili veri toplanmis
ya da becerilerin kazanimi ile bilgilere yer verilmistir. Ayni zaman da bu arastirmalar
sosyal

geçerlik

ve

genellemeye

iliskin

veri

topla ma

durumlari

açisindan

degerlendirildiklerinde ise; sosyal geçerlilige (Brayn ve Gast, 2000; Hall ve dig., 1995;
Massey ve Wheeler, 2000; Morison ve dig.,2002; Spriggs, Gast ve Ayres, 2007) ve
genellemeye (Brayn ve Gast, 2000; MacDuff ve dig.,1993; Massey ve Wheeler,
2000;Morison ve dig.,2002; Spriggs ve dig., 2007) iliskin veri toplanmis olan,
yayinlanmis arastirmalarinda sinirli sayida oldugu görülmüstür.

Sonuç olarak, bu arastirmanin planlanip uygulanmasina temel olusturan arastirma
gereksinimleri; (1) otistik özellikler gösteren çocuklarin egitiminde görsel destek
sistemlerinin kullanimi ile ilgili arastirma gereksinimi, (2) otistik özellikler gösteren
çocuklarin egitiminde serbest zaman becerilerinin ögretimi ile ilgili ülkemizdeki
arastirma gereksinimi, (3) yapilan arastirmalarin çok azinda etkinligi yerine getirme
davranisi ile ilgili veri toplanmasi ve (4) yine yapilan arastirmalarda sosyal geçerlik ve
genellemeye iliskin verilerinin toplandigi yayinlanmis arastirma sayisinin sinirli olmasi
basliklari altinda toplanabilmektedir.

1.5. Amaç
Bu arastirmanin amaci, resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim sürecinin otistik
özellikler gösteren çocuklarin serbest zaman becerilerini ögrenmeleri üzerindeki
etkilerini degerlendirmektir. Bu amaçla asagidaki sorulara yanit aranmistir:
1. Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim süreci, otistik özellikler gösteren
çocuklarin çizelge izleme becerisini kazanmalarinda ve sürdürmelerinde etkili
midir?

2. Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim süreci, otistik özellikler gösteren
çocuklarin etkinligi yerine getirme davranisini kazanmalarinda (çizelgelerinde
yer alan serbest zaman becerileri) ve sürdürmelerinde etkili midir?
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3. Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim sürecinde, çizelge izleme
becerisinin ve etkinligi yerine getirme davranislarinin (çizelgelerinde yer alan
serbest zaman becerileri) kazanilmasinin, otistik özellikler gösteren çocuklarin
etkinlikle ilgili olma davranislari üzerindeki etkileri nelerdir?
4. Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim süreci, otistik özellikler gösteren
çocuklarin çizelge izleme becerisini, etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili
olma davranislarini farkli kisi (ögretmen), ortam ve zamana genellemelerinde
etkili midir?

5. Resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim sürecinin otistik özellikler
gösteren çocuklarin serbest zaman becerilerini ögrenmeleri üzerindeki etkilerine
iliskin ögretmen ve ebeveyn görüsleri nelerdir?

1.6. Arastirmanin Önemi
Bu arastirmanin Türkiye’de etkinlik çizelgelerinin sistematik biçimde kullanildigi ilk
tez çalisma olmasi ve uygulamanin ayni zamanda bilimsel dayanakli uygulamalar içinde
yer almasi nedeniyle Türkiye’de otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde
etkili ögretim alan yazinina katki saglayabilecegi düsünülmektedir.

Bu arastirmanin sonunda elde edilecek olan bulgularin otistik özellikler gösteren
çocuklarin egitimi alaninda çalisan kisilere ve bu çocuklarin anne-babalarina resimli
etkinlik çizelgelerinin ve serbest zaman becerilerinin ögretimi ile ilgili kaynaklik
edebilecegi ve yol gösterici olacagi düsünülmektedir.

Ayni zamanda bu arastirmanin, otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde,
görsel destek sistemlerinin ve resimli etkinlik çizelgelerinin kullanimi konusunda
uygulamali arastirmalarin planlanmasi ve yapilmasi açisindan da önem tasidigi ve
arastirmanin ileride yapilacak olan arastirmalara yol gösterici olacagi düsünülmektedir.
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BÖLÜM II

ILGILI ALANYAZIN TARAMASI

Bu bölümde, etkinlik çizelgeleri ve etkinlik çizelgelerinin ögretimine iliskin önkosul
becerilere, ilk etkinlik çizelgesinin hazirlanmasina, çizelge izleme becerisinin
ögretimine, degerlendirilmesine ve etkinlik çizelgelerinin zihinsel yetersizligi olan ve
otistik özellikler gösteren bireyler üzerindeki etkilerine iliskin deneysel arastirma
özetlerine yer verilmistir.

2.1. Etkinlik Çizelgeleri

Otistik özellikler gösteren bireylerin yasadigi en önemli sorunlardan biri, edindikleri
becerileri, ön uyaran ya da ipucu olmaksizin kendiliklerinden baslatma sürdürmedeki
yetersizlikleridir. Etkinlik çizelgeleri otistik özellikler gösteren bireylerin yasadigi bu
yetersizlikleri gidermeye yönelik olarak gelistirilmistir (Kircaali-Iftar, 2007). Fotografli
ya da yazili olarak hazirlanabilen etkinlik çizelgelerinde yer alan fotograflar ya da
sözcükler çesitli biçimlerde (örn., klasör içinde ya da kontrol listesi üzerinde)
sunulabilmektedir. Fotograflar ya da sözcükler bireyi beceriyi yapmaya, etkinlige
katilmaya ya da pekistireç kazandirmaya yönlendirmektedir. Etkinlik çizelgeleri
bireylerin bir etkinlikten digerine bagimsiz olarak geçmesini, etkinlik tercihi yapmasini
kolaylastirmanin yani sira bireylerin yapacagi etkinlikleri siraya dizmesini ve toplumsal
etkilesimde bulunmasini da kolaylastirmaktadir (McClannahan ve Krantz, 1999).
Alanyazinda etkinlik çizelgelerinin tek basina ve diger bilimsel dayanakli uygulamalarla
birlikte kullaniminin etkililigine iliskin çok sayida arastirma bulgusu yer almaktadir
(McClannahan ve Krantz, 1999; Morison ve dig.,2002).

2.2. Etkinlik Çizelgelerinin Ögretimi Için Gerekli Önkosul Beceriler
Etkinlik çizelgelerinin kullanimini ögrenebilmek için çocuklarin bazi önkosul ve
kolaylastirici becerilere sahip olmasi gerekmektedir. Bunlar (1) Resim ile zemini ayirt
etme:

Otistik

özellikler

gösteren

çocuklarin

fotografli

etkinlik

çizelgelerini
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izleyebilmeleri için sahip olmalari gereken becerilerden biridir. Çocuklarin, bir zemin
üzerine yerlestirilmis olan resim ya da fotografa dikkatlerini vermeleri istendiginde
zemine degil resme dikkat yöneltme becerisine sahip olmasidir. (2) Ayni/benzer
nesneleri esleme: Çocuklarin kendilerine gösterilen bir nesnenin esini farkli nesneler
(üç farkli nesne)

arasindan gösterme becerisine sahip olmasidir. (3) Resim-nesne

esleme: Çocuklarin, resmi gösterilen nesneyi gerçek nesneler arasindan gösterme
becerisine sahip olmasidir. (4)Elle yapilan yönlendirmeleri (fiziksel yardimi) kabul
etme: Çocuklarin kendilerine yapilacak olan fiziksel yönlendirmelere izin verme si
olarak tanimlanabilmektedir. Çocuklara etkinlik çizelgesini izlemeyi ögretmede
basariya ulasmak için, çocuk larin, ellerine, kollarina ve omuzlarina dokunulmasina izin
vermeleri gerekmektedir. Etkinlik çizelgelerinin ögretiminde kullanilan süreç (elle
yönlendirme ve asamali yardim) göz önünde bulunduruldugunda fiziksel yardimi kabul
etmenin önemi açik bir biçimde görülmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).
Etkinlik çizelgelerinin ögretim sürecine baslangiçta ortaya çikabilecek hatalari önlemek
amaciyla elle yönlendirme ve tam fiziksel yardim kullanilarak baslanmaktadir. Daha
sonraki asamalarda ögretimde ilerleme saglandikça yönlendirmeler asamali olarak
(asamali yardim) azaltilmaktadir (McClannahan ve Krantz, 1999). Elle yönlendirme
süreci en genel anlamiyla; çocuga baslangiç yönergesinin verilmesinin ardindan
çocugun arkasina geçilerek etkinlik çizelgesine dogr u yönlendirilmesidir. Bu asamada
çocugun arkasinda durma ve çocugun canini acitmadan (sikica tutmadan) yönlendirme
yapilmasi önemlidir. Aksi halde yapilan müdahale düzeltici geri bildirim olarak
degerlendirilmekte ve uygun bir yönlendirmenin yapilmadigi kabul edilmektedir.

Etkinlik çizelgelerinin ögretim sürecinde kullanilan asamali yardimla ögretimin, otizm,
çesitli düzeylerde zihinsel yetersizlik, çok özürlülük gibi degisik özür ve yas
gruplarinda yer alan çocuk ve yetiskinlere, çesitli davranislar ve beceriler
kazandirilmasinda etkili oldugu belirtilmektedir (MacDuff ve dig.,1993; Tekin-Iftar ve
Kircaali-Iftar, 2004). Tepki ipuçlarinin kullanildigi ögretim yöntemlerinden biri olan
asamali yardimla ögretim, uygulamacinin ögretime kontrol edici ipucu sunarak
baslamasi, zamanla bireyin gösterdigi performansa bagli olarak kontrol edici ipucunun
sunulup sunulmamasina ve ipucu türü ve miktarinda degisiklik yapip yapmamaya
iliskin anlik kararlar alinmasidir (Tekin-Iftar ve Kircaali- Iftar, 2004).
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Asamali yardimla ögretimde hedef uyaran ve kontrol edici ipucu birlikte sunulmakta ve
zaman içinde sistematik bir kural ya da ölçüt olmaksizin ipucu geri çekilmektedir.
Asamali yardimla ögretim sürecinde önemli olan nokta, uygulamacinin bireye sunacagi
ipucu sayisi, türü, siddeti, yogunlugu vb. konularda anlik kararlar alarak, birey ipucuna
gereksinim duymadigi ya da daha ilimli bir ipucuna gereksinim duydugu zamanlarda
ipucunu siliklestirmek ve birey gereksinim duydugunda daha önce siliklestirilen
ipucuna tekrar geri dönerek ögretim sunulmasidir (Tekin-Iftar ve Kircaali- Iftar, 2004).

2.3. Ilk Resimli Etkinlik Çizelgesinin Hazirlanmasi

Etkinlik çizelgesinin hazirlanmasi, çizelgenin nasil kullanilacaginin ögretilmesi ve
yönlendirmelerin azaltilmasi titiz bir planlama ve uygulama gerektirmektedir
(McClannahan ve Krantz, 1999). Ilk etkinlik çizelgesinin hazirlanmasi sürecinde
izlenecek olan asamalar; (1) materyaller, (2) etkinlik seçimi yapma, (3) fotograf çekme,
(4) ödülleri belirleme ve hazirlama, (5) çevreyi düzenleme seklindedir.

(1) Materyaller: Etkinlik çizelgesinin hazirlanmasi sirasinda kullanilacak olan
materyalleri üç baslik altinda siniflayabiliriz. Bunlar; (1) çizelge, (2) sembol pekistireç
sistemi ve (3) ev çevresidir (McClannahan ve Krantz, 1999). Ilk etkinlik çizelgesi için
gerekli olan materyaller Tablo 2.1.’de gösterilmektedir.

(2) Etkinlik Seçimi Yapma: Ilk etkinlik çizelgesinde yer alan etkinliklerin seçimi
yapilirken dikkat edilmesi gereken bazi noktalar vardir. Bunlar;

a) Çizelgede yer alan becerilerden bazilarinin, çocugun asina oldugu ya da yapabildigi
etkinlikler arasindan seçilmesi. Bu durum, çizelge izleme becerisinin daha kolay
kazanilmasina zemin hazirlamaktadir.
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Tablo 2.1. Ilk Etkinlik Çizelgesi Için Gerekli Olan Materyaller
Çizelge

Ev Çevresi

Fotograf makinasi

Sembol Pekistireç
Sistemi*
Pano

Üç telli dosya ya da albüm

Bozuk para

Raf

Amerikan bandi

Amerikan bandi halkalari

Sira/Masa

Seffaf dosya

Kitaplik

Kutu /Sepet

Ayni renkte kagitlar
(tercihen beyaz)
Resim ya da fotograflar
Materyalleri koymak için kap
Zemin olusturmak için renkli
karton (tercihen siyah)
Mclannahan ve Krantz (1999), s. 29’dan uyarlanmistir.
* Sembol pekistireç sistemi baslangiçta uygulanmayabilir.

b) Daha az sayida etkinligin yer aldigi kisa bir baslangiç çizelgesinin hazirlanmasi.

c) Ilk çizelgede bes ya da altidan daha fazla etkinligin yer almamasi.

d) Çizelge içerisinde en az bir tane sosyal etkilesim becerisine (baloncuk yapma,
sevdigi bir kisiye örn: arkadasi, ögretmeni vb. merhaba deme, gid iklanmayi isteme
örn: “gidiklanmayi seviyorum” ) yer verilmesi.

Sosyal etkilesim becerilerinin ögretilmesinde, öncelikle ögrenciye çizelgesinde yer alan
sosyal etkilesim becerisini ifade eden resmi (örn: köpükten balon üflemeyi ifade bir
resim)

çizelgesinden

alip

uygulamaciya

vermesi/götürmesi

ögretilmektedir

(McClannahan ve Krantz, 1999). Sosyal etkilesim becerisinin ögretimi, ögrencinin
sahip oldugu ifade edici dil becerisine bagli olarak iki farkli biçimde yapilabilmektedir.
Henüz konusmayi ögrenmemis ya da ifade edici dil becerisine sahip olmayan bir
ögrenciye yapilabilecek sosyal etkilesim becerisi ögretim uygulamasi, beceriyi ifade
eden resmi ögretmene

götürme/verme asamasindan sonra,

ögrencinin

resmi

götürdügü/verdigi kisinin (ögretmen, anne, baba) basit bir dil kullanarak “balonlar” ya
da “balonlar eglenceli” demesi ve ardindan, balon üfleme etkinliginin ögrenci ile
birlikte gerçeklestirilmesi biçiminde yapilabilmektedir. Konusmayi ögrenmis ya da
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ifade edici dil becerisine sahip olan bir ögrenci için ise, ögretim, ögrencinin resmi
verdigi kisiye “baloncuklar”, “balonlar” ya da “balon üflemeyi seviyorum” vb. diyerek
resmi vermesi biçiminde yapilabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999). Bu
asamada ögrencinin sahip oldugu ifade edici dil düzeyi dogr ultusunda ögrencinin
söyleyecegi ifadeye karar verilebilmektedir. Bu asamadan sonra ögrencinin resmi
verdigi/götürdügü kisinin basit bir dil kullanarak ögrencinin kullandigi ifadeye yanit
olacak biçimde örn: “ben de balonlari seviyorum” ya da “balonlar eglenceli” demesinin
ardindan balon üfleme etkinliginin ögrenci ile birlikte gerçeklestirilmesi biçiminde
yapilabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).

e) Ilk resimli etkinlik çizelgesinin çocugun içinde bulundugu yasa uygunluk gösteriyor
olmasi, çocugun yasina uygun olan etkinliklerde bagimsizlik kazanacak olmasi
açisindan oldukça önemlidir. Bu çocugun kendi çizelgesini bagimsiz olarak
izleyebilmesine ve ayni zamanda gün içinde gerçeklestirmesi gereken etkinliklerde
daha becerikli ve yetenekli görünmesine yardimci olacaktir (McClannahan ve
Krantz, 1999). Örnegin, bir okul öncesi dönem ögrencisi için seçilen etkinlikler,
sekil kutusu, havaya atilmayi isteme, gidiklanma ya da yap-boz gibi beceriler
arasindan seçilebilecekken, 10 yasindan büyük bir çocuk için seçilen etkinlikler,
paltosunu askiya asma, tuvalet kullanma, ellerini yikama, beslenme çantasini
bosaltma (örnegin sulugunu mutfak tezgâhinin üzerine koyma, yiyecek kaplarini
bulasik makinesine yerlestirme vb.) ve okuldan sonra kendi yemegini hazirlama gibi
beceriler olabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).

Bunlara ek olarak, seçilen etkinliklerin açik bir sonunun olmasi, çocugun her bir
etkinligin tamamlandigini bilmesi açisindan önemli görülmektedir. Ayni zamanda ilk
çizelge nin özellikle çocugun hoslandigi bir oyun etkinligi ya da yiyecekle
sonlandirilmasi da çizelge izleme becerisinin ögrenilmesini kolaylastirmaktadir. Çocuk
için pekistireç özelligi gösteren bu oyun ya da tercih edilen yiyecek çocugun çizelgeyi
kullanma zamanlarina saklanmali, diger zamanlarda kullanilmamalidir (McClannahan
ve Krantz, 1999).
Ilk çizelgede yer alacak olan etkinlikler belirlendikten sonra, çizelgede yer alan
etkinliklerin çocuk için kolaylikla saklanmasi ve kaldirilmasinin nasil yapilacagina
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karar verilmelidir. Materyalleri kaldirmak için plastik saklama kaplari, sepetler, ya da
ayakkabi kutusu gibi kaplar kullanilabilmektedir. Bu kaplarin kullanilmasinin amaci,
materyallerin içindeki küçük parçalarin kaybolmasini en az düzeye indirmek ve
materyallerin yerlerine geri götürülmesini ögrenmede çocuklara yardimci olmaktir
(McClannahan ve Krantz, 1999).

(3) Fotograf Çekme: Çizelgede yer alacak olan resimlerin/fotograflarin bir fotografçi
tarafindan çekilmesi gerekmemektedir. Ancak, fotograf çekiminde bazi noktalara dikkat
edilmesi gerekmektedir. Fotograflarda sadece hedef materyallerin ya da etkinliklerin
gösterilmesi, materyallerin düz bir zemin üzerinde fotograflanma si ve hedef nesnelerin
fotograf karesini dolduracak biçimde fotograflanmasi dikkat edilmesi greken noktalar
arasinda yer almaktadir. Ayni zamanda fotograflar odak disina çikarilmamali ve
çizelgelerde fazla aydinlik ya da karanlik olmayan fotograflar kullanilmalidir
(McClannahan ve Krantz, 1999).
(4) Ödülleri Belirleme ve Hazirlama: Bu süreçte öncelikle çocugun nelerden hoslandigi
yiyecekler ya da sembol pekistireç sisteminde kullanilabilecek nesneler belirlenmelidir.
Ilk

etkinlik

çizelgesinin

ögretiminde

baslangiçta

sembol

pekistireç

sistemi

kullanilmayabilir. Ancak, uygulamaci sembol pekistireç sistemi kullanmak istiyor ve bu
sistem ögrenci tarafindan bilinmiyorsa sembol pekistireç sistemin çocuga ögretilmesi
gerekmektedir. Sembol pekistirme sisteminde sembol olarak para kullanmanin pek çok
yarari (örnegin, çocuklarin paranin degerini ögrenmesini saglama ve para hesabi yapma
gibi) olmaktadir. Ancak, küçük bir çocukla çalisilacaksa bozuk paralarin tehlike
yaratabilecegi düsünülerek marka ya da yap-boz parçalari gibi daha büyük semboller
kullanilmalidir. Sembol pekistireç sistemini çocuga ögretmek için, öncelikle çocugun
asina oldugu bir etkinlik ve daha önce kullanilan ödüllerden biri seçilerek baslanmalidir
(McClannahan ve Krantz, 1999). Örnegin, resimli hikâye kitabina bakma çalismasi
sirasinda sembol pekistireç sistemini ögretmek için, ögrencinin verdigi dogru tepkinin
hemen ardindan elle yönlendirme yapilarak çalismada ödül olarak kullanilan sembol
vermeli ve daha sonra bu sembol çocuk için pekistireç özelligi gösteren bir ödülle
degistirilmelidir. Bu degis-tokus sirasinda çocuga “…………(para, marka vb) ver, ben
de sana bunu vereyim” denilerek degis-tokus islemi gerçeklestirilmelidir. Ögrencinin bu
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sisteme alismasiyla birlikte ödül sembol orani giderek artirilmali ve bu artis makul bir
oranda durdurulmalidir (McClannahan ve Krantz, 1999).
(5) Çevreyi Düzenleme: Etkinlik çizelgesi ögretimine baslanmadan önce çevrede
yapilacak baslica düzenlemeler; çalismanin yapilacagi ortamin (sinif, banyo, oturma
odasi, mutfak vb.) belirlenmesi ve materyallerin kolay ulasilabilecek bir yerde hazir
bulundurulmasidir. Ayrica materyallere ve etkinlik çizelgesine kolayca erisilebilmesi
için materyallerin ve etkinlik çizelgesinin daima ayni yerde durmasi saglanmalidir. Ayni
zamanda ögretim sirasinda kullanilacak olan ödüller, çalisma alaninin içinde ve kolayca
ulasilacak bir yerde bulundurulmalidir.

2.4. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretimi

Çizelge izleme becerisinin ögretimi; ögretim için hazirlik ve ögretime baslama
asamalarini içermektedir. Çizelge izleme becerisinin ögretiminde izlenecek asamalar
Tablo 2.2.’de gösterilmektedir. Ögretim için hazirlik asamasinda öncelikle, çizelgenin
ve materyallerin hazirlanmasi daha sonra ögretim sirasinda kullanilacak pekistireçlerin
hazirlanmasi ve çalismanin yapilacagi ortamin hazirla nmasi asamalari yer almaktadir.
Ögretime baslama asamasinda ise; öncelikle baslama için yönerge (örn., oyun oynama
zamani) verilmeli ve bir sonraki asamada tam fiziksel yardim kullanilarak elle
yönlendirme yapilmalidir. Ögretim asamasinda yapilan yönlendirmeler; çocugun hata
yapmasini önleyecek siklikta ve yogunlukta olmalidir. Çizelge izleme becerisinin
ögretimi sirasinda çocukla konusulmamali, çocukla çizelge, gereçler ve etkinlikler
arasina girilmemelidir. Baslangiç asamasinda ögrenci dogru yaptigi her asama için
pekistirilmeli ve ögretim sirasinda ortaya çikan sorunlar çözümlemelidir. Ögretim
sirasinda kullanilan ipuçlarinin siliklestirilmesi (a) elle yönlendirme ve tam fiziksel
yardim, (b) uzamsal siliklestirme, (c) gölge olma ve (d) fiziksel yakinligin azaltilmasi
asamalarina yer verilerek gerçeklestirilmektedir (McClannahan ve Krantz,1999).

(a) Elle yönlendirme ve tam fiziksel yardim: En genel anlamiyla, fiziksel yardima tam el
el üstünde olacak biçimde baslanmasi ve birkaç oturum sonra çocugun yardim
ihtiyacinin azalmasi ve çocugun hareketlerinin gözlenmesi ile yanlis tepkide
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bulunma ihtimali karsisinda yönlendirme yapilmasi ve kullanilan ipucu düzeyinin
zamanla azaltilmasi sürecidir.

(b) Uzamsal (Geri Çekme) Siliklestirme: Fiziksel ipucunun bölgesel degisikligi
anlamina gelmektedir ve fiziksel yardimin sirasiyla çocugun; el, bilek, önkol, üstkol,
dirsek ve omuzdan tutularak uygulanmasi sürecidir. Bu asamada ögretmen çocugun
davranislarini çok dikkatlice gözlemeli ve bu süreci ustaca uygulamalidir.
Siliklestirme süreci uygulanirken asamalar arasindaki geçisler çok yavas ya da çok
çabuk olmamalidir. Bu durum çocugun ögrenmesine engel olma ve hatalarin ortaya
çikmasina neden olma ile sonuçlanabilmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).

(c) Gölge Olma: Gölge olma, çocuga dokunmadan el ile çocugun hareketlerinin
izlenmesi asamasidir. Gölge olma asamasina geçebilmek için siliklestirme
asamasinda çocugun beceriyi omzuna dokunuldugunda yapar hale gelmesi
gerekmektedir (McClannahan ve Krantz, 1999).

(d) Fiziksel Yakinligin Azaltilmasi: Fiziksel yakinligin azaltilmasi ögrenenden
uzaklasma anlamina gelmektedir. Bu asama çocugun etkinlik çizelgesindeki
becerileri gölge olma ile yapar hale gelmesi asamasindan sonra uygulanmaya
baslanmaktadir. Fiziksel yakinligin azaltilmasi asamasinin amaci, çizelge izlemede
becerisinde ögrenciye akicilik kazandirmak ve hatalarin ortaya çikmasini
engellemektir. Bu asama, belli mesafelerle (örn., çocuga dokunmadan yaninda
durma bir adim gerisinde durma ve son olarak odanin disinda olmaya kadar devam
eden asamalar) çocuktan uzaklasmayi içermektedir.
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Tablo 2.2. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretim Asamalari
ÖGRETIM IÇIN HAZIRLIK
•

Çizelgenin ve materyallerin hazirlanmasi

•

Pekistireçlerin hazirlanmasi

•

Ortamin hazirlanmasi

BASLANGIÇ YÖNERGESININ VERILMESI
(Örn., “…….. oyun zamani”)

….. IÇIN TAM FIZIKSEL IPUCUNUN KULLANILMASI
•

Kitabi açmak veya sayfayi çevirmek

•

Fotograflari isaret etmek

•

Materyalleri edinmek

•

Etkinlikleri tamamlamak

•

Materyalleri yerine koymak

•

Yiyecek pekistirecinin çocugun arkasinda durularak verilmesi

PEKISTIREÇ VERILMESI

IPUCULARININ SILIKLESTIRILMESI
•

Elle yönlendirme ve tam fiziksel yardim

•

Asamali yardim

•

Uzamsal siliklestirme

•

Gölge olma

•

Fiziksel yakinligin azaltilmasi

HATA DÜZELTMELERI
•

Bir önceki ipucuna geri dönülmesi

•

Çizelge kitabinin kapatilarak oturuma yeniden baslanmasi

•

Tam fiziksel yardima geri dönülerek tüm çizelgenin yeniden ögretilmesi

•

Pekistireçlerin etkililiginin yeniden degerlendirilmesi

•

Çok hata veren bir etkinligin yerine yeni bir etkinligin koyulmasi

(McClannahan ve Krantz, 1999 sayfa 39’dan uyarlanmistir)

2.5. Çizelge Izleme Becerisinin Degerlendirilmesi
Çizelge izleme becerisinin degerlendirilmesi asamasinda, çizelgede yer alan her bir
etkinlikle ilgili olarak bes asamaya iliskin veri toplanmaktadir ; (1) çizelge kitabini açip
sayfayi çevirme, (2) fotografi isaret etme/bakma/gösterme/verme/götürme, (3) araçgereci alma, (4) etkinligi tamamlama ve (5) resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir
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sonraki etkinlige uygun biçimde geçme (araç-gereci yerine koyma ve çizelgeye geri
dönme). Ögretim sirasindaki her oturumda çizelgede yer alan her bir etkinlik bu
asama lar açisindan degerlendirilmektedir. Yardimsiz yapilan dogru tepkiler için veri
toplam formuna “+” , yardimla yapilan tepkiler için “-” koyularak, dogru yüzdesi
hesaplanmakta ve elde edilen veriler grafige islenmektedir (McClannahan ve Krantz,
1999).
Ögretim süreci sirasinda ilk çizelgenin tam olarak ögrenilmis kabul edilebilmesi için art
arda gelen oturumlarda en az % 80 dogru tepkide bulunma ve fiziksel yakinligi
azaltmasi asamasinda 2,5-3 m. uzakliga erisilmis olmasi durumunda çocugun, ilk
etkinlik çizelgesini tam olarak ögrenmis oldugu kabul edilmektedir (Brayn ve Gast,
2000; McClannahan ve Krantz,1999; Massey ve Wheeler 2000). Çizelge izleme
becerisinde çocugun çizelgeyi yardimsiz olarak izlemesi asamasindan sonr a fotograflar
ve etkinliklerin siralamasi yeniden düzenlenerek, çizelgeye çesitli etkinlikler eklenerek,
materyaller ve pekistireç sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler yapilarak çocugun çizelge
izleme becerisindeki bagimsizliginin artmasi saglanabilmektedir (McClannahan ve
Krantz,1999).

2.6. Sorunlarla Basa Çikma

Çizelge izleme becerisinin ögretimi sirasinda ortaya çikabilecek sorunlarla basa
çikabilmek için çizelge izleme becerisinin ögretimi sirasinda ortaya çikan ilk hatali
uygulama sonrasinda müdahale edilmelidir. Ayrica gerekli ve uygun degisiklikleri
yapabilmek için düzenli olarak veri topla nmalidir. Bu asamada hatali uygulamalar
sonrasinda; (1) bir önceki ipucuna geri dönme, (2) ipucu geçislerini yeniden düzenleme,
(3) fiziksel yardim ile çizelgenin yeniden ögretimini yapma ve (4) pekistirme sistemini
yeniden düzenle me (örn;. sembol pekistireç sistemi kullaniliyorsa sembol alma ancak,
ilk dogru davranistan sonra sembol tekrar geri verilmelidir) uygulamalarina yer
verilerek hata düzeltmesi yapilabilmektedir (McClannahan ve Krantz,1999).
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2.7. Etkinlik Çizelgelerinin Zihinsel Yetersizligi Olan ve Otistik Özellikler
Gösteren Bireyler Üzerindeki Etkilerine Iliskin Arastirmalar

Etkinlik çizelgelerinin kullanimi ile ilgili alan yazin incelendiginde, resimli etkinlik
çizelgeleriyle ilgili yayinlanmis olan arastirmalarin agirlikli olarak otistik özellikler
gösteren bireylerin katilimci olarak yer aldigi arastirmalar oldugu görülmüstür. Yapilan
alan yazin taramasi sirasinda resimli etkinlik çizelgelerinin kullanildigi yayinlanmamis
lisanüstü tez çalismalarina da rastlanmistir. Ayrica alanyazinda farkli özür gruplarindan
çocuklara (örn; zihinsel yetersizlik) çesitli becerilerin kazandirilmasinda resimli etkinlik
çizelgelerinin kullanildigi sinirli sayida yayinlanmis arastirmaya ve bu alanda yapilmis
yayinlanmamis lisansüstü tez çalismalarina da rastlanmistir.

Resimli etkinlik çizelgeleri ile ilgili arastirmalarda, zihinsel yetersizligi olan ve otistik
özellikler gösteren çocuklara çizelge izleme becerisinin ögretiminin yani sira; etkinlikle
ilgili olma davranislarinin kazandirilmasinda, farkli alanlardaki becerilerin ögretiminde
(örn., serbest zaman ve oyun becerileri, ev içi ve günlük yasam becerilerinin
ögretiminde), etkinlik performanslarinin arttirilmasinda, ipucu bagimliklarinin ve
etkilikler arasi geçislerde yasanan sorunlarin azaltilmasinda, problem davranislarin ve
bagimliliklarinin azaltilmasi süreçlerinde resimli etkinlik çizelgelerinin etkileri
incelenmektedir. Bu bölümde öncelikle katilimcilari zihinsel yetersizligi olan bireylerde
resimli etkinlik çizelgelerinin kullanimi ile ilgili arastirma lara (dört arastirma), daha
sonrada otistik özellikler gösteren bireylerin katilimci olarak yer aldigi arastirmalara (12
arastirma) yer verilmistir. Her iki bölümde de arastirmalar kronolojik siraya göre
özetlenmistir.

Anderson ve dig.,(1997), grup evinde yasayan orta ve agir düzeyde zihinsel yetersizligi
olan bireylerin kendini yönetme becerilerinin gelistirilmesinde, bagimliliklarinin
uygun

olmayan

davranislarinin

azaltilmasinda

resimli

etkinlik

ve

çizelgelerinin

kullaniminin etkilerini degerlendirmislerdir. Arastirma, yaslari 21-37 arasinda degisen
biri erkek, ikisi kadin olan üç yetiskin zihinsel yetersizligi olan bireyle yürütülmüstür.
Arastirmada katilimcilarla dört farkli alan (kisisel bakim, ev isleri, serbest zaman ve
sosyal beceri) içerisinde yer alan becerilerin ögretimi üzerinde çalisilmistir. Arastirma
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sonunda elde edilen bulgular baslama düzeyi ile karsilastirildiginda orta ve agir düzeyde
zihinsel yetersizligi olan bireylerin kendini yönetme becerilerinin gelistirilmesinde ve
uygun

olmayan

davranislarinin

azaltilmasinda

resimli

etkinlik

çizelgelerinin

kullaniminin etkili oldugu görülmüstür.

Ackley (2002), düsük islevli zihinsel yetersizligi olan yetiskin bireylerin serbest zaman
etkinlikleri

sirasindaki

performanslarinin

arttirilmasinda,

bagimliliklarinin

azaltilmasinda, ögrenilen becerilerin genellenmesinde ve sürekliliginde resimli etiklik
çizelgesini kullanma becerisinin ögretiminin etkilerini degerlendirmistir. Arastirma
birden fazla yetersizligi (görme, isitme ve spastisite vb.) olan ve yaslari 39-46 arasinda
degisen üç yetiskin zihinsel yetersizligi olan bireyle yürütülmüstür. Arastirmada resimli
etkinlik çizelgelerinde yer alan aktiviteler için katilimcilara seçim yapma firsati
sunulmustur. Arastirma sonunda elde edilen bulgularda düsük islevli zihinsel
yetersizligi

olan

yetiskin

bireylerin

serbest

zaman

etkinlikleri

sirasindaki

performanslarinin arttirilmasinda ve bagimliliklarinin azaltilmasinda resimli etkinlik
çizelgelerinin kullaniminin etkili oldugunu göstermistir.

Scheur, (2002), ise yetiskin egitimi programina devam eden ve yaslari 27-49 arasinda
degisen bireylerde

(serebral palsi ve zihinsel yetersizligi olan bireyler) günlük

etkinliklere bagimsiz katilimin artirilmasini saglamak amaciyla etkinlik çizelgelerinin
kullaniminin

etkilerini

degerlendirmistir.

Arastirma

tek

denekli

arastirma

yöntemlerinden denekler arasi çoklu baslama modeli kullanilarak yürütülmüstür.
Arastirmada yer alan tüm katilimcilar etkinlik çizelgelerinin ögretiminden sonra en az
% 95 düzeyinde performans gö stermis ve uygulamaci katilimcilardan yaklasik olarak
7-7,5 metre uzaklasabilmistir. Arastirma sonucunda elde edilen bulgular, baslama
düzeyi ile kiyaslandiginda etkinlik çizelgesinin bagimsiz olarak tamamlanmasinda
sistematik bir artis oldugu gözlenmistir.

Spriggs ve dig., (2007), orta düzeyde zihinsel yetersizligi olan çocuklarda etkinlikle
ilgili olma ve çizelgeyle ilgili olma becerilerinin arttirilmasinda

resimli etkinlik

çizelgesi kullaniminin etkilerini degerlendirmistir. Arastirmaya yaslari 12 ve 13
arasinda degisen ve tam zamanli özel sinifa (self-contained classroom) devam eden
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dört ögrenci katilmistir, arastirma tek denekli arastirma yöntemlerinden ABAB modeli
(A-BC-B-A-B) kullanilarak yürütülmüstür. Arastirmada resimli etkinlik çizelgesinin
kullaniminin ögretimi asamali yardim, ipucunun giderek azaltilmasi ve sözel ipucu
kullanilarak yapilmistir. Arastirma sonunda resimli etkinlik çizelgelerinin kullaniminin,
çizelgeyle ilgili olma ve etkinlikle ilgili olma davranislarinin arttirilmasinda, yeni
ortama, etkinlige ve zamana genellenmesinde etkili oldugu belirlenmistir.

Sonuç olarak resimli etkinlik çizelgelerinin zihinsel yetersizligi olan bireyler üzerindeki
etkilerine iliskin yapilmis olan çalismalardan elde edilen bulgular, resimli etkinlik
çizelgesi kullaniminin katilimcilarin hedeflenen becerileri üzerinde olumlu etkileri
oldugunu göstermektedir.

Otistik özellikler gösteren bireyler ile yapilan çalismalar arasinda yer alan ve MacDuff
ve dig., (1993), tarafindan yapilan arastirmanin amaci; otistik özellikler gösteren dört
çocuga resimli etkinlik çizelgelerini kullanarak çesitli etkinlikleri (ev ödevi tamamlama
ve serbest zaman becerileri) ögretmek ve ögretilen etkinlikle uygun biçimde ilgili olma
davranislarini kazandirmada ve kazanilan becerilerin kaliciliginin ve genellenmesinin
saglanmasindaki etkililigini arastirmaktir. Arastirmaya katilan deneklerin yaslari 9-14
arasinda degismektedir. Ayrica arastirmaya katilan deneklerin hepsinin fotograflar
yoluyla egitim alma konusunda deneyimleri vardir. Arastirma tek denekli arastirma
yöntemlerinden denekler arasi çoklu baslama modeli kullanilarak yürütülmüstür.
Arastirma sonunda elde edilen bulgular resimli etkinlik çizelgeleri ile yapilan ögretimin,
resimli etkinlik çizelgelerini izleme becerisinin kazanilmasinda, etkinlikle ilgili olma
becerilerinin arttirilmasinda, çizelge izleme becerisinin yeni becerilere genellenmesinde
ve kaliciliginda etkili oldugunu göstermektedir.

Krantz ve dig., (1993), yaslari 6-8 arasinda degisen otistik özellikler gösteren üç
çocuga resimli etkinlik çizelgeleriyle aileleri tarafindan verilen egitimin ev yasami/ev
içi (home-living) becerilerinin ögretimindeki etkililigini arastirmislardir. Arastirma tek
denekli arastirma yöntemlerinden denekler arasi çoklu baslama modeli kullanilarak
yürütülmüstür. Arastirmaya katilan ögrenciler resimli etkinlik çizelgelerini izleme
konusunda deneyim sahibi olan ögrencilerdir. Arastirma sonunda elde edilen bulgular
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resimli etkinlik çizelgeleriyle verilen egitimin ev içi becerilerinin ögretiminde, problem
davranislarin azalmasinda ve sosyal etkilesimin arttirilmasinda etkili oldugu destekler
niteliktedir.

Hall ve dig., (1995), kaynastirma siniflarindaki yardimci ögretmenler ve ögrencileri ile
yaptiklari

çalismalarinda,

azaltilmasinda

resimli

ögrencilerin
etkinlik

desteklenmesinde

çizelgelerinin

etkilerini

ve

bagimliliklarinin

degerlendirmislerdir.

Arastirmada ögrencilerin etkinliklere bagimsiz aktif katilimlarini arttirmak ve yardimci
ögretmenlerin kullandiklari ipuçlarini azaltmak amaçlanmistir. Çalismaya üç yardimci
ögretmen-çocuk çifti katilmistir. Çalismada öncelikle her yardimci ögretmen ile bir
toplanti

düzenlenerek

ögrencilerin

yapabildikleri

ancak

bagimsiz

olarak

tamamlayamadiklari etkinlikler belirlenmis ve fotografli etkinlik çizelgesinin kullanimi
tartisilmistir. Her yardimci ögretmen farkli bir etkinlik belirlemistir. Ögrenciler için,
bagimsiz etkinlik zamani, tuvalet becerileri ve bagimsiz olarak yazi yazmaya geçis
etkinlikleri belirlenmis ve seçilen bu etkinliklerin her biri sinif ögretmeni tarafindan da
onaylanmistir. Arastirma bulgulari, ögretim sonunda yardimci ögretmenlerin tümünde
sözel ve jestsel ipuçlarinin kullaniminda azalma oldugu ve resimli etkinlik
çizelgelerinin kullanimi ile birlikte tüm ögrencilerin bagimsiz aktif katilim düzeylerinin
arttigini göstermistir. Çalisma sonunda düzenlenen bir anket ile yardimci ögretmenlerin
çalisma ile ilgili görüsleri alinmistir. Yardimci ögretmenlerin görüsleri, resimli etkinlik
çizelgeleri ile hazirlanan programin çocuklar için yarali oldugu yönündedir.

Brayn ve Gast, (2000) resimli etkinlik çizelgelerinin yüksek islevli otistik özellikler
gösteren çocuklara çizelge ile ilgili olma ve etkinlikle ilgili olma davranislarinin
ögretimi ve ögrenilen davranislarin yeni ortamlara genellenip genellenmedigini
arastirmislardir. Çalismaya yaslari 7-8 arasinda degisen otistik özellikler gösteren dört
çocuk

katilmistir.

Çalisma

sinif

içinde

bulunan

okuma

yazma

merkezinde

gerçeklestirilmistir. Arastirma tek denekli arastirma yöntemlerinden ABAB modeli ile
yürütülmüstür. Resimli etkinlik çizelgelerinin kullaniminin ögrencilere ögretilmesinde
asamali yardim süreci dört katilimci arasinda yinelenmis ve etkili olmustur. Arastirmada
verimlilik ile ilgili sonuçlar da toplanmis ve verimlilik sonuç larinda asamali yardim
sürecinden toplanan veriler temel alinmistir. Ayrica arastirmada her bir ögrenci için
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genelleme verileri de toplanmistir. Genelleme verilerinde çizelge ile ilgili olma ve
etkinlikle ilgili olma davranislari için yeni etkinlik çizelgeleri kullanilmistir.
Arastirmada toplanan sosyal geçerlilik verileri; resimli etkinlik çizelgelerinin
kullaniminin çalismaya katilan tüm çocuklar için faydali, kullanilabilir oldugu ve
çocuklarin resimli çizelge kitaplarini kullanmayi ögrendikten sonra daha bagimsiz
olduklari yönündedir.

Dettmer ve dig., (2000) otistik özellikler gösteren çocuklarin geçis becerilerini
kolaylastirmak amaciyla görsel destek sistemlerinin etkilerini arastirmislardir.
Çalismaya bes ve yedi yaslarinda otizm tanisi almis ve etkinlikler arasi geçiste problem
yasayan iki ögrenci katilmistir. Arastirma her iki katilimci için de farkli ortamlarda
yürütülmüs ve farkli sayida ve özellikte görsel destek materyali kullanilmistir.
Arastirmada kullanilan görsel destek materyalleri günlük etkinlik çizelgesi, fotograf
albümü, görsel çizelge, bitirme kutusu ve zamanlayicidir. Arastirmada tek denekli
arastirma yöntemlerinden ABAB modeli kullanilmistir. Bulgular her iki katilimci için
de etkinlikler arasi geçis zamaninin baslama düzeyine göre oldukça azaldigini
göstermektedir. Arastirmada elde edilen verilere ve ilgili alanyazina dayali olarak,
egitimcilerin ve birincil bakicilarin, otistik çocuklarin egitimlerinde etkili ve yarali
olabilecek görsel destek sistemlerini rahatlikla kullanabilecegi arastirma raporunda yer
verilen bilgiler arasinda yer almaktadir.

Massey ve Wheeler’in (2000), dört yasinda otistik özellikler gösteren bir ögrenci ile
kaynastirma ortaminda yürüttükleri bir arastirmanin amaci, etkinlikle ilgili olma
davranisinin

kazandirilmasinda,

ögretmen

ipuçlarinin,

davranis

problemlerinin

azaltilmasinda, kendi kendini yönetme biçimi olarak (çalisma zamani, serbest zaman ve
ögle yemegi zamanlarinda) fotografli etkinlik çizelgesinin yeterliligini ölçmek ve
bunlarin etkinlikler (çalisma, bos zaman ve ögle yemegi) arasinda genellemesini
saglamadaki etkilerini degerlendirmektir. Arastirmada yer alan denegin problem
davranislari; sözel ya da fiziksel saldiri, zarar verici davranislar, öfke nöbetleri,
yönergelere uymama ve tekrarlanan davranislar olarak tanimlanmistir. Arastirma
bulgulari etkinlikle uygun biçimde ilgili olma davranisinin kazandirilmasi, ögretmen
ipuçlarinin ve davranis problemlerinin azaltilmasi ve kendi kendini yönetme biçimi
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olarak (çalisma zamani, serbest zaman ve ögle yemegi zamanlarinda) resimli etkinlik
çizelgesinin kullaniminin etkili oldugu yönündedir.

Etkinlik çizelgeleri ile ilgili bir baska arastirma Morrison, ve dig., (2002) tarafindan
okul öncesi kaynastirma siniflarinda otistik özellikler gösteren dört çocugun oyun
uyumu ve etkinlikle uygun biçimde ilgili olma davranislari üzerinde söyle yap uyumu
ve etkinlik çizelgelerinin etkilerinin arastirilmasi amaciyla yapilan arastirmadir.
Arastirmada tek denekli arastirma yöntemlerinden denekler arasi çoklu baslama modeli
ile yürütülmüstür. Çalisma genel olarak üç bölümden olusmustur. Birinci bölümde
etkinlik çizelgelerinin ögretimi, ikinci bölümde söyle yap uyumu, üçüncü bölümde ise
çocugun seçtigi oyun alanlarinda oynayip oynamadigina bakilmistir. Arastirma
bulgulari tüm katilimcilarin uygun oyun davranislari ve etkinlikle ilgili olma
davranislarindaki artisin fotografli etkinlik çizelgelerinin ve söyle yap uyumu
ögretiminin birlikte kullaniminin etkilerini ortaya koymustur. Ayrica arastirmada sosyal
geçerlilik verisi toplanmis ve sonuçlar katilimcilarin yetenek ve kabul edilebilirlik
düzeylerinde artis oldugu yönünde olmustur.

Kimball, Kinney, Taylor ve Stromer, (2003) tarafindan yapilan bir baska çalismada üç
ve alti yaslarindaki otistik özellikler gösteren iki çocuga bilgisayar ortaminda
hazirlanmis olan resimli etkinlik çizelgelerinin, çocuklarin çizelge izleme becerisinin
ögrenmelerinde ve farkli düzeyde teknoloji (düsük düzeyde teknoloji gerektiren
uygulamalar
uygulamalarin

ve

ileri
birlikte

düzeyde

teknoloji

kullaniminin

gerektiren

etkilerini

uygulamalar)

gerektiren

degerlendirebilmek

amaciyla

planlanmistir. Çizelgelerin bilgisayar ortaminda hazirlanmasi sürecinde öncelikle
etkinlik çizelgesinde yer alacak olan etkinliklerin fotograflari ya da kisa süreli (15 sn)
video görüntüleri çekilmistir. Çizelgelerde yer alan etkinlik ve etkinlikle/oyunla ilgili
ipucunun yer aldigi iki farkli resim kullanilmistir. Arastirmada bilgisayar ortaminda
hazirlanmis olan etkinlik çizelgelerinin ögretiminde de asamali yardim, ipucunun
giderek azaltilmasi süreçlerinden yaralanilmistir. Arastirma bulgulari bilgisayar
ortaminda hazirlanmis olan resimli etkinlik çizelgelerinin, çocuklarin çizelge izleme
becerisinin ögrenmelerinde, kendini uyarici davranislarinin ve etkinlikler arasi
geçislerde yasadiklari sorunlarin azaltilmasinda etkili oldugu yönündedir.
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Watanabe ve Sturmey, (2003) tarafindan yürütülen bir arastirmada ise yetiskin egitimi
programina devam eden yaslari ve 22 ve 40 arasinda degisen üç yetiskin yüksek islevli
erkek otistik öze llikler gösteren bireye etkinlik çizelgeleri içinde seçim yapmanin
ögretilmesinin

bireylerin

etkinlige

aktif

katilimlari

üzerindeki

etkilerinin

degerlendirilmesi amaçlanmistir. Bu çalismada yer alan katilimcilar siklikla uygun
olmayan

davranislar

göstermekte

ve

ayni

zamanda

da

yapilan

etkinliklere

katilmamaktadirlar. Arastirmada tek denekli arastirma yöntemlerinden denekler arasi
çoklu baslama düzeyi modeli kullanilmistir. Arastirmanin baslama düzeyinde
katilimcilara seçim yaptirilmamistir. Seçim yapama düzeyinde ise, uygulamaci
katilimcilara “bu gün çizelgende ne yapmaktan hoslanirsin?” diye sormus ve
katilimcilara içerisinde dokuz etkinligin yer aldigi bir liste ve üç bos sütunun yer aldigi
çizelge kâgidi verilerek seçim yapmalari ve çizelgelerine yazmalari istenmistir.
Arastirma bulgulari baslama düzeyi ile karsilastirildiginda etkinlik çizelgeleri içine
gömülmüs olan seçim yapmanin tüm katilimcilar için etkinlikle uygun biçimde ilgili
olma zamanlarinda artis oldugunu göstermistir. Ayrica bulgular artisin süreklilik
asamasinda da benzer sekilde devam ettigi yönündedir.

Dauphin ve dig., (2004), üç yasinda otistik özellikler gösteren, dikkat eksikligi ve
hiperaktivite bozuklugu olan bir çocuga sosyodramatik oyun ögretiminde, bilgisayar
ortaminda

hazirlanmis olan

etkinlik

çizelgelerinin

etkililigini

arastirmislardir.

Arastirma üç asamadan olusmustur. Birinci asamada dene ge bilgisayar ortaminda
hazirlanmis olan etkinlik çizelgelerinin ögretimi, ikinci asamada dizüstü bilgisayarinda
hazirlanmis olan farkli oyun becerilerinin ögretimi, üçüncü asamada ise farkli
becerilerin yer aldigi bilgisayar ortaminda hazirlanmis olan etkinlik çizelgesi ögretimi
yapilmistir. Arastirma bulgulari bilgisayar ortaminda hazirlanmis olan etkinlik
çizelgelerinin sosyodramatik oyun ögretiminde etkili oldugunu yönündedir.

Sanchez (2004), tarafindan yapilan bir baska çalisma ise ilkögretim düzeyinde bir özel
sinifa devam eden ve yaslari alti- yedi arasinda degisen üç erkek ögrencide (iki ögrenci
otistik özellikler göstermektedir) uygun olmayan davranislarin azaltilmasinda ve
geçisler sirasindaki bagimsizligin arttirilmasinda resimli etkinlik çizelgelerinin
kullaniminin

etkilerini

degerlendirmektir.

Arastirmada

tek

denekli

arastirma
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yöntemlerinden degisen ölçütler modeli kullanilmistir. Arastirmada katilimci olarak yer
alan ögrenciler resimli etkinlik çizelgelerinin kullanimi ile ilgili deneyim sahibidirler.
Bu nedenle arastirmada ögrencilerin kendilerine ait olan çizelgelerine olan
bagimliliklarinin azaltilmasi ve çizelgelerde yapilan degisikliklerde rapor edilmistir.
Arastirma bulgulari uygun olmayan davranislarin azaltilmasinda ve geçisler sirasindaki
bagimsizligin arttirilmasinda resimli etkinlik çizelgelerinin kullaniminin etkili oldugunu
yönündedir.

Carmichael, (2005) tarafindan yapilan bir baska çalisma alti ve 10 yaslarindaki otistik
özellikler gösteren iki çocuga bilgisayar ortaminda hazirlanmis olan resimli etkinlik
çizelgelerinin, çocuklarin ev davranis terapistinin yönlendirmesi olmaksizin etkinlikler
arasinda geçis yapabilmelerinde ve oyun etkinliklerine katilimlarinin arttirilmasindaki
etkilerini degerlendirebilmek amaciyla planlanmistir. Çizelgelerin bilgisayar ortaminda
hazirlanmasi sürecinde öncelikle etkinlik çizelgesinde yer alacak olan etkinliklerin
fotograflari çekilerek bilgisayar ortamina (powerpoint) aktarilmistir. Çizelgelerde yer
alan etkinlik ve oyunla ilgili ipucunun yer aldigi resimler ve ses kayitlari kullanilmistir.
Her bir etkinlik için bes slayt hazirlanmistir. Slaytlar etkinlik, oyuncak ya da oyuncakla
katilimcinin

yapacagi

aktiviteyi

gösterecek

biçimde

hazirlanmistir.

Arastirma

katilimcilarin kendi evelerindeki odalarinda yürütülmüstür. Bilgisayar ortaminda
hazirlanmis olan etkinlik çizelgelerinin ögretiminde asamali yardim, ipucunun giderek
azaltilmasi süreçlerinden yararlanilmistir. Arastirma bulgulari bilgisayar ortaminda
hazirlanmis olan resimli etkinlik çizelgelerinin, çocuklarin oyun becerilerinin
arttirilmasinda, ev davranis terapistinin yönlendirmesi olmaksizin etkinlikler arasinda
geçis yapabilmelerinde ve bunun sonucu olarak davranis terapistine ödenen maliyetten
kurtulmada etkili olabilecegi yönündedir.

Sonuç olarak bu arastirmalardan elde edilen bulgular göstermistir ki, otistik özellikler
gösteren bireylerin egitim ortamlarinda resimli etkinlik çizelgeleri etkili bir biçimde
kullanilabilmektedir. Resimli etkinlik çizelgeleri ile ilgili arastirmalarda, otistik
özellikler gösteren çocuklar geleneksel biçimde ve bilgisayar ortaminda hazirlanmis
olan resimli etkinlik çizelgeleriyle çizelge izleme becerisini ve farkli alanlardaki (örn.,
serbest

zaman

ve

oyun

becerileri,

ev

içi

ve

günlük

yasam)

becerileri
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kazanabilmektedirler. Ayrica çocuklarin etkinlik performanslarinin arttirilmasinda,
ipucu bagimliklarinin, etkinlikler arasi geçislerde yasanan sorunlarin, problem
davranislarin ve bagimliliklarinin azaltilmasinda da resimli etkinlik çizelgeleri etkili bir
biçimde kullanilmaktadir. Ayrica bu arastirmalarin bazilarinda etkinlik çizelgeleri ve
farkli bilimsel dayanakli uygulamalarin bir arada kullanildigi da görülmektedir. Tablo
2.3.’de etkinlik çizelgeleriyle yürütülen arastirmalarin çesitli özelliklerine iliskin özet
bilgiler gözden geçirildiginde, resimli etkinlik çizelgeleri kullanilarak yürütülen
arastirmalarin farkli arastirmaci ya da arastirmaci gruplari tarafindan, daha çok
katilimcilari otistik özellikler gösteren bireyler ile yürütüldügü görülmektedir.
Arastirmalar,

arastirmalarda

yer

verilen

arastirma

modelleri

açisindan

degerlendirildiklerinde ise, arastirmalarin agirlikli olarak tek denekli arastirma
modelleri kullanilarak yürütüldügü görülmektedir.

Tablo 2.3. Etkinlik Çizelgeleriyle Yürütülen Arastirmalar
Kaynak

Davranis

Özür Grubu

Yas

Arastirma Modeli

Genelleme/ kalicilik

Sosyal Geçerlik

MacDuff ve dig., 1993

Ev ödevi tamamlama
ve serbest zaman
becerileri

Otizm

9-14

ÇBM

Evet
Evet

Hayir

Krantz ve dig., 1993

Ev yasami/ev içi
becerilerinin ögretimi

Otizm

6-8

ÇBM

Hayir
Hayir

Hayir

Hall ve dig.., 1995

Bagimsiz katilim ve
ögretmen ipuçlarinin
azaltilmasi

Otizm ve zihinsel
yetersizlik

7-8

ÇBM

Hayir
Hayir

Evet

Anderson
ve dig.,(1997)

Kendini yönetme bec.
Uygun olmayan
davranislar

Zihinsel Yetersizlik

21-37

DUM

Hayir
Hayir

Hayir

Brayn ve Gast., 2000

Çizelge ve ekinlikle
ilgili olma

Otizm

7-8

ABAB

Evet
Hayir

Evet
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Tablo 2.3. Etkinlik Çizelgeleriyle Yürütülen Arastirmalar (devam)
Kaynak

Davranis

Özür Grubu

Yas

Arastirma Modeli

Genelleme/ kalicilik

Sosyal Geçerlik

Massey ve Wehler, 2000

Çizelge ve ekinlikle
ilgili olma .
Ögretmen ip. ve
problem davranislarin
azaltilmasi.

Otizm

4

ÇBM

Evet
Evet

Evet

Morrison ve dig., 2002

Oyun uyumu ve
etkinlikle uygun
biçimde ilgili olma

Otizm

42-70 ay

ÇBM

Evet
Hayir

Evet

Detmer ve dig., 2002

Geçis Becerileri

Otizm

5-7

ABAB

Hayir
Hayir

Hayir

Ackley, (2002)

Serbest zaman
becerileri
Bagimliliklarin
azaltilmasi

Zihinsel Yetersizlik

39-46

ÇBM

Evet
Evet

Evet

Scheur, (2002)

Günlük etkinliklere
bagimsiz katilim

Zihinsel Yetersizlik
ve Srebral Palsi

27-49

ÇBM

Hayir
Evet

Hayir
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Tablo 2.3. Etkinlik Çizelgeleriyle Yürütülen Arastirmalar (devam)
Kaynak

Davranis

Özür Grubu

Yas

Arastirma Modeli

Genelleme/ kalicilik

Sosyal Geçerlik

Kimball ve dig., 2003

Çizelge izleme
becerisini ögrenme
Farkli düzeydeki
yardimci
teknolojilerinin
birlikte kullaniminin
etkileri

Otizm

3-6

ÇUM

Hayir
Hayir

Hayir

Watanable ve Sturmay, 2003

Etkinlige aktif
katilim

Otizm

22-40

ÇBM

Hayir
Evet

Hayir

Sanchez, 2004

Uygun olmayan
davranislarin
azaltilmasi
Etkinlikler arasi
geçislerdeki
bagimsizligin
arttirilmasi.

Otizm ve zihinsel
yetersizlik

6-7

DÖM

Hayir
Hayir

Hayir

Dauphin ve dig., 2004

Sosyodramatik oyun
ögretimi

Otizm

3

ÇUM

Evet
Hayir

Hayir
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Tablo 2.3. Etkinlik Çizelgeleriyle Yürütülen Arastirmalar (devam)
Kaynak

Davranis

Carmichael, 2005

Oyun etkinliklerine
katilim
Etkinlikler arasi
bagimsiz geçis
yapabilme

Spriggs ve dig., 2007

Çizelge ve ekinlikle
ilgili olma

Özür Grubu

Yas

Arastirma Modeli

Genelleme/ kalicilik

Sosyal Geçerlik

6-10

ÇUM

Hayir
Evet

Hayir

12-13

ABAB
(ABC-BAB)

Evet
Hayir

Evet

Otizm

Zihinsel Yetersizlik

ABAB: ABAB Modeli
ÇBM: Çoklu Baslama Modeli
ÇUM: Çoklu Uygulamalar Modeli
DÖM: Degisen Ölçütler Modeli
DUM: Dönüsümlü Uygulamalar Modeli
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BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde, denekler ve deneklerde arana n önkosul özellikler, ortam, araç gereçler,
arastirma modeli, arastirmanin bagimli ve bagimsiz degiskeni, deney süreci, verilerin
toplanmasi ve verilerin analizi konularinda bilgi verilecektir.

3.1. Denekler ve Deneklerde Arana n Önkosul Özellikler

Arastirmaya yaslari 4-6 arasinda olan ve otistik özellikler gösteren üç ögrenci
katilmistir. Deneklerin belirlenebilmesi amaciyla otistik özellikler gösteren çocuklara ve
ailelerine hizmet veren bir özel egitim kurumuna gidilerek kurum yetkilileri ve
ögretmenler ile görüsülmüs ve uygun özellikteki ögrenciler belirlenmistir. Uygun
özelliklerde olan ögrencilerin çalismaya katilimi için ebeveynleri ile bir toplanti
yapilarak etkinlik çizelgeleri, çizelge ögretimi ve arastirmayla ilgili bilgiler verilmistir.
Ayni zamanda bu toplantida ebeveynlere, arastirma için gerekli olan bazi bilgileri elde
edebilmek amaciyla hazirlanan listeler (pekistireç, serbest zaman, sosyal etkilesim
becerisi belirleme listeleri) ve ögrencilerin çocuklarin sahip olmalari gereken önkosul
beceriler ile ilgili kisa bilgiler de verilmistir. Daha sonra çocuklarinin çalismada yer
almasini

isteyen

bes

ebeveynden

ön

kosul

ve

kolaylastirici

becerilerin

degerlendirilebilmesi amaciyla izin alinmistir.

Deneklerde arana n ön kosul özellikler arasinda deneklerin bir üniversite ya da devlet
hastanesinin çocuk ruh sagligi ve hastaliklari anabilim dalindan otizm tanisina iliskin
onaylanmis rapora sahip olmalari, ögretimi yapilacak olan konu ile ilgili daha önce veya
arastirma sirasinda herhangi bir egitim almamis olmalari ve 4–6 yas arasinda olmalari
yer almistir. Ayrica deneklerde resimli etkinlik çizelgesi uygulamasi ile ilgili bazi ön
kosul ve kolayla stirici beceriler de aranmistir. Bunlar; (a) resim ile zemini ayirt etme,
(b) ayni/benzer nesneleri esleme, (c) resim- nesne esleme ve (d) fiziksel yardimi (elle
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yapilan yönlendirmeleri) kabul etme olarak belirlenmistir (McClannahan ve Krantz,
1999). Her bir ön kosul ve kolaylastirici becerinin degerlendirilmesi amaciyla,
McClananahan ve Krantz’in (1999) “Otistik Özellikler Gösteren Çocuklar Için Etkinlik
Çizelgeleri” (Activity Schedules for Children with Autism) baslikli kitabindan
uyarlanarak

arastirmaci

tarafindan

hazirlanmis

olan

degerlendirme

araçlari

kullanilmistir. Asagida bu önkosul ve kolaylastirici becerilerin nasil sinandigi ile ilgili
kisa açiklamalara yer verilmektedir.

a)Resim ile Zemini Ayirt Etme: Resim ile zemini ayirt etme, deneklerin bir zemin
üzerine yerlestirilmis olan resim ya da fotografa dikkatlerini vermeleri istendiginde
zemine degil resme dikkat yöneltme becerisine sahip olmasidir. Bu beceri, deneklerin
daha önceden tanidigi nesnelerin resimlerinin yer aldigi bir degerlendirme seti ile
(kitapçik ve veri toplama formu) sinanmistir (Ek 2.1).

b)Ayni/Benzer Nesneleri Esleme: Deneklerin kendilerine gösterilen bir nesnenin esini
farkli nesneler (üç farkli) arasindan gösterme becerisine sahip olmasidir. Arastirmada
deneklerin ayni/benzer nesneleri esleyip esleyemedigi on farkli oyuncak ya da evde
kullanilan nesnelerden olusan bir degerlendirme seti ve veri kayit formu hazirlanarak
degerlendirilmistir (Ek 2.2).

c)Resim-Nesne Esleme Becerisi: Deneklerin, resmi gösterilen nesneyi gerçek nesneler
arasindan gösterme becerisine sahip olmasidir. Deneklerin bu becerisi, daha önceden
tanidigi nesnelerin resimlerinin yer aldigi bir kitapçik ve kitapçikta yer alan resimlerin
gerçek nesnelerinin yer aldigi degerlendirme seti ve veri kayit formu ha zirlanarak
degerlendirilmistir (Ek 2.3).

d)Fiziksel Yardimi (Elle Yapilan Yönlendirmeleri) Kabul Etme: Deneklerin kendilerine
yapilacak olan fiziksel yönlendirmelere izin vermeleridir. Bu ön kosul beceri deneklerin
her birinde okula gelis ve gidislerde ayakkabi giyme ve çikarma, okulun
merdivenlerinden inip çikarken çocugun elini tutma, merhaba ve hosça kal derken
omuzlarindan ve kollarindan tutma, boyama yaparken elini tutma, eve dönüs
zamanlarinda saçini ve giysilerinin düzeltilmesi sirasinda deneklerin kendilerine
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dokunulmasina verdikleri tepkiler ile sinanmistir (Ek 2.4.). Önkosul becerilerin
degerlendirilmesi sürecinde, düzenlenen oturumlar katilimcilarin deneysel uygulama
etkinliklerine alismalarini saglamak amaciyla uygulamanin yapilacagi ortamda ve video
kamera kaydi yapilarak gerçeklestirilmistir. Ön kosul becerilerin degerlendirilmesi
sürecinde kararli veriler elde edebilmek amaciyla her ögrenciyle üç degerlendirme
oturumu yapilmistir.

Ön kosul becerilerin degerlendirilmesi sürecinde ayni zamanda arastirmada kullanilacak
olan

yiyecek

pekistireçlerine

karar

verebilmek

amaciyla

pekistireç

tercih

degerlendirmesi de yapilmistir. Pekistireç tercih degerlendirilmesi arastirma sürecinde
yer verilen uygulamanin bir geregi olarak gerçeklestirilmistir. Arastirma süresince
yapilan uygulama sirasinda üç durum disinda (baslama yönergesinin verilmesi,
çizelgede yer alan serbest zaman becerilerinin tamamlanmasi ve sosyal etkilesim)
ögrenci ile konusulmamasi gerekmektedir. Bu durum ögretim süreci sirasinda söz
konusu durumlar disinda sözel pekistireç kullanimina olanak vermemektedir. Bu
nedenle de uygulama süresince kullanilacak olan yiyecek pekistireçlerinin etkili ve
ayrintili bir biçimde degerlendirilmesi oldukça önemli görülmektedir. Bu amaçla ön
kosul becerilerin degerlendirmesi öncesinde ögrencilerin anne-babalarindan ve
ögretmenlerinden arastirmaci tarafindan hazirlanan “Pekistireç Belirleme Listesini” (Ek
1.2) doldurmalari istenmis ve her bir ögrenci için belirlenen yiyecek pekistireçleri (en az
üç tercih) ön kosul becerilerin degerlendirilmesi sirasinda arastirmaci tarafindan
kullanilarak, her bir katilimcinin en çok tercih ettigi iki pekistireç belirlenmistir.
Belirlenen bu pekistireçlerden ilki çizelge tamamlandiktan sonra ögrenciye verilecegi
biçimde fotograflanarak, ögrencinin resimli etkinlik çizelgesinin sonunda yer almistir.
Belirlenen diger pekistireç ise ögretim oturumlari sirasinda kullanilmistir.

Ön kosul becerilerin belirlenebilmesi amaciyla yapilan degerlendirme sonucunda ön
kosul ve kolaylastirici becerileri karsilayan ve arastirmada yer almayi kabul eden üç
ebeveynden “Ebeveyn Izin Formu” (Ek 1.1) kullanilarak yazili izin alinmistir. Asagida
denekler ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Arastirma raporunda denekler için
kullanilan isimler deneklerin gerçek isimleri degildir.

39

Harun, 6 yasinda otistik özellikler gösteren bir erkek ögrencidir. Harun adina
hazirlanmis olan Kasim 2006 tarihli tibbi raporda, tanisinin yaygin gelisimsel bozukluk
oldugu belirtilmistir. Harun, bir özel egitim ve rehabilitasyon merkezinden yaklasik
olarak iki yildir haftalik olarak degisen sürelerde (iki ya da üç gün ) bireysel egitim
almaktadir. Harun bir ayagindaki (belirgin biçimde içe basma) problem disinda büyük
ve küçük kas becerilerinde akranlariyla benzer özellikler göstermektedir. Ögrenci
ayaginda olan bu problem nedeniyle yere egilme, oturma ve oturdugu yerden kalma
becerileri sirasinda destege gereksinim duymaktadir. Harun kendisine verilen iki- üç
kelimelik basit yönergeleri “resmi göster, oyun oynamak ister misin?, vb.” anlayip
yerine getirebilmekte, ancak, kendisini sözel olarak ifade edememektedir. Annesinden,
bir önceki özel egitim ögretmeninden ve halen devam ettigi özel egitim ögretmeninden
alinan bilgilere göre Harun, istedikleri olmadiginda saç çekme ve aglama gibi davranis
sorunlari göstermektedir. Ayni zamanda ögrenci anlamsiz sesler çikarma, nesneleri
birbirine vurma ve parmak uçlari ve elleriyle yazi tahtasina vurma gibi kendini uyarici
davranislar da göstermektedir. Katilimci ögrencilerin belirlenmesi ve ön kosul
becerilerin degerlendirilmesi asamalarinda ögrencinin ögretmelerinden ve annesinden
alinan bilgiler ve yapilan gözlemler sirasinda Harun’un kendi basina bir oyuncagi alarak
uygun biçimde oynama becerisine sahip olmadigi gözlenmistir. Önkosullarin
degerlendirilmesi sürecinde Harun, resim ile zemini ayirt etme becerisinde % 96,
ayni/benzer nesneleri esleme becerisinde % 90, resim- nesne esleme becerisinde % 86,
fiziksel yardimi (elle yapilan yönlendirmeleri) kabul etme becerisinde ise % 100
düzeyinde performans göstermistir.

Nedim, 5 yasinda otistik özellikler gösteren bir erkek ögrencidir. Nedim adina
hazirlanmis olan Nisan 2008 tarihli tibbi raporda, tanisinin otizm ve zihinsel yetersizlik
oldugu belirtilmistir. Nedim, bir özel egitim ve rehabilitasyon merkezinden iki yili askin
bir süredir haftalik olarak degisen sürelerde (iki yada üç gün) bireysel egitim
almaktadir. Nedim büyük ve küçük kas becerilerinde akranlariyla benzer özellikler
göstermektedir. Nedim kendisine verilen iki- üç kelimelik yönergeleri “resmi göster,
oyun oynamak ister misin?, vb.” anlayip yerine getirebilmekte, ancak, kendisini sözel
olarak ifade edememektedir. Annesinden, bir önceki özel egitim ögretmeninden ve
halen devam ettigi özel egitim ögretmeninden alinan bilgilere göre Nedim istedikleri
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olmadiginda kendisini yere atma, ellerini (tirnaklama ve sikma) ve basini kullanarak
(öne ve geriye kafa atma biçiminde) karsisindaki kisiye vurma ve bazen de etrafinda
bulunan esyalari, araçlari firlatma ve aglama gibi davranis sorunlari göstermektedir.
Katilimci ögrencilerin belirlenmesi ve ön kosul becerilerin degerlendirilmesi
asamalarinda ögrencinin ögretmelerinden ve annesinden alinan bilgiler ve yapilan
gözlemler sirasinda Nedim’in kendi basina bir oyuncagi alarak uygun biçimde oynama
becerisine sahip olmadigi gözlenmistir. Önkosullarin degerlendirilmesi sürecinde
Nedim, resim ile zemini ayirt etme becerisinde % 100, ayni/benzer nesneleri esleme
becerisinde % 96, resim- nesne esleme becerisinde % 90, fiziksel yardimi (elle yapilan
yönlendirmeleri) kabul etme becerisinde ise % 100 düzeyinde performans göstermistir.

Berk, 4 yasinda otistik özellikler gösteren bir erkek ögrencidir. Berk adina hazirlanmis
olan Kasim 2007 tarihli tibbi raporda, tanisinin yaygin gelisimsel bozukluk oldugu
belirtilmistir. Berk, bir özel egitim ve rehabilitasyon merkezinden yaklasik olarak bir
yildir haftalik olarak degisen sürelerde (iki yada üç gün ) bireysel egitim almaktadir.
Berk büyük ve küçük kas becerilerinde akranlariyla benzer özellikler göstermektedir.
Berk kendisine verilen iki- üç kelimelik yönergeleri “resmi göster, oyun oynamak ister
misin?, vb.” anlayip yerine getirebilmekte ancak sinirli sayida tek kelimelik sözcügü
islevsel olarak “pembe, anne iyi, evet vb.” kullanabilmektedir. Bazi tek kelimelik
sözcükleri ise ögretmen ya da ebeveynlerinden sonra tekrar etmeye çalismakta, (örn;
yesil, göz vb.) ancak çogu sözcügü anlasilir biçimde telaffuz edememektedir. Isteklerini
anlatmak için genellikle yapmak istedigi etkinlige iliskin belli sesler (örn: parka gitme
için “lilililili” sesi) çikarmaktadir. Ögrenci nesneleri göz hizasina getirerek bakma ve
döndürme, masada elleri ve parmak uçlariyla daireler çizme gibi kendini uyarici
davranislarda göstermektedir. Katilimci ögrencilerin belirlenmesi ve ön kosul
becerilerin degerlendirilmesi asamalarinda ögrencinin ögretmelerinden ve annesinden
alinan bilgiler ve yapilan gözlemler sirasinda Berk’in de kendi basina bir oyuncagi
alarak uygun biçimde oynama becerisine sahip olmadigi gözlenmistir. Önkosullarin
degerlendirilmesi sürecinde Berk, resim ile zemini ayirt etme becerisinde % 100,
ayni/benzer nesneleri esleme becerisinde % 96, resim- nesne esleme becerisinde % 96,
fiziksel yardimi (elle yapilan yönlendirmeleri) kabul etme becerisinde ise % 100
düzeyinde performans göstermistir.
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3.2.

Ortam

Çalisma, deneklerin devam ettikleri kurumda çalisma için uygun olan bireysel egitim
odalarindan birinde yürütülmüstür. Odada iki tane çalisma masasi (büyük ve küçük
boy), araç-gereçlerin kondugu bir dolap (üst raflarinda çalisma kitaplarinin yer aldigi)
ve yazi tahtasi bulunmaktadir. Uygulamanin yürütüldügü odanin zemini hali ile
kaplanmistir.

Genelleme verileri deneklerin devam ettigi özel egitim kurumunun tasinmasi nedeniyle
farkli bir binada ve ögrencilerin bireysel egitim aldiklari odalarda ya da kurumdaki
uygun olan baska bir sinifta, uygulamanin yürütüldügü zamandan farkli bir zamanda
gerçeklestirilmistir. Genelleme çalismasinin yapildigi odalarda araç gereçlerin kondugu
dolaplar, farkli büyüklüklerde çalisma masalari ve sandalyeler bulunmaktadir. Odanin
zemini plastik kaplama malzemesi ile kaplidir.

3.3.

Araç-Gereçler

Arastirmada yer alacak olan her bir denek için, denegin yasi, gelisim düzeyi, sahip
oldugu beceriler ve gereksinimleri dikkate alinarak hazirlanmis olan resimli etkinlik
çizelgeleri ve çizelgede yer alan serbest zaman becerilerin materyalleri, pekistireçler,
veri toplama formlari ve görüntü kayitlarinin yapilabilmesi amaciyla video kamera
kullanilmistir.

Arastirmada 23x20 cm boyutlarinda resimli etkinlik çizelgesi ve çizelgede yer alan her
bir serbest zaman becerisi için ayni boyutlarda hazirlanmis olan beceri kitaplari
kullanilmistir. Deneklerin resimli etkinlik çizelgelerinde yer alan etkinlikler Tablo
3.1’de gösterilmektedir. Resimli etkinlik çizelgelerinde her bir ögrenci için belirlenmis
olan serbest zaman becerileri ve sosyal etkilesim becerileri yer alirken, beceri
kitaplarinda çizelgede yer alan serbest zaman becerilerinin resimli beceri analizleri yer
almistir.
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Tablo 3.1. Deneklerin Resimli Etkinlik Çizelgelerinde Yer Alan Etkinlikler

Harun

Nedim

Berk

Etkinlikler
• Legodan model yapma (Araba)
• Patates adami yapma
• Parmak ile sarkisini söyleme
• Labut devirme
• Patates adamla oynama
• Sevdigi bir yiyecek (karamio yeme)

•
•
•
•
•
•

Legodan model yapma (Araba)
Patates adami yapma
Yiyecek (jelibon, cips) isteme
Labut devirme
Arabayla oynama
Sevdigi bir yiyecek (damla çikolata yeme)

•
•
•
•
•
•

Legodan model yapma (tren)
Patates adami yapma
Müzik dinleme (Ali babanin çiftligi )
Labut devirme
Patates adamla kosmaca oynama
Sevdigi bir yiyecek (cips)

Çalisma Saatleri
11:00- 11:20*

11:00- 11:20

10:30-10: 50 **
15: 00-15:20

* Arastirma süresince bir kez ailenin istegi üzerine farkli bir saatte (15:00-15:20) uygulama yapilmistir.
** Arastirma süresince haftada bir gün farkli bir saatte (10:00-10:20) uygulama yapilmistir.

Çizelgede ve beceri kitaplarinda 10x15 cm boyutlarinda fotograflar kullanilmistir.
Çalismada ayrica çizelgede yer alan serbest zaman becerilerinin gerçeklestirilebilmesi
için gerekli olan materyaller ve materyallerin kondugu plastik kaplar kullanilmistir.

3.4.

Arastirma Modeli

Bu arastirmada tek denekli arastirma modellerinden, denekler arasi yoklama evreli
çoklu yoklama modeli kullanilmistir. Arastirmada yokla ma evreli çoklu yoklama
modelinin uygulanmasi sürecine tüm deneklerde es zamanli olarak baslama düzeyi
verisi toplanarak baslanmistir. Birinci denekte baslama düzeyinde kararli veri elde
edildikten sonra, baslama düzeyi verisi sonlandirilarak, birinci denekle uygulamaya
baslanmistir. Birinci denekle uygulama evresi sürerken, ikinci ve üçüncü deneklerde
veri toplanmamistir. Birinci denekte ölçüt karsilanip kararli veri elde edildikten sonra,
tüm deneklerde es zamanli olarak birinci yoklama evresi düzenlenmis ve birinci
yoklama evresinde ikinci denekte kararli veri elde edildikten sonra bu yoklama evresi
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sonlandirilarak ikinci denekte ögretime baslanmistir. Bu sürece tüm durumlarda ölçüt
karsilanincaya degin devam edilmistir.

Arastirmada deneysel kontrol, yalnizca uygulamanin yapilmaya baslandigi denegin veri
düzey ya da egiliminde degisiklik olmasi; henüz uygulamanin baslamadigi deneklerin
veri düzey ya da egilimlerinde degisiklik olmamasi; diger deneklerde uygulama
gerçeklestirildikçe verilerin egilim ya da düzeyinde benzer degisikligin ard zamanli
olarak tüm durumlarda gerçeklesmesiyle kurulmustur.

Tek denekli arastirmalarda arastirmanin sonucunu etkileyen iki önemli konu iç ve dis
geçerliktir. Iç geçerlik, bagimli degiskende gerçeklesen degisikligin yalnizca bagimsiz
degiskenden kaynaklandiginin gösterilmesidir. Tek denekli arastirmalarda arastirmanin
iç geçerligini etkileyen etmenler arasinda, denekler arasi çoklu yoklama modeli
açisindan tehdit unsuru olusturabilecek olasi etmenler; dis etmenler, ölçme, denek
yitimi, verilerin degisiklik göstermesi, yapay ortam etkisi, uygulama güvenirligi ve
olgunlasmadir (Tekin-Iftar ve Kircaali- Iftar, 2004). Arastirmaya baslamadan önce
arastirmayi etkileyebilecegi düsünülen olasi iç geçerlik etmenlerinin nasil kontrol altina
alinacagina karar verilmesinin önemli oldugu belirtilmektedir (Tekin- Iftar ve KircaaliIftar, 2004). Buna göre, bu arastirmanin iç geçerliligini etkileyebilecegi düsünülen olasi
etmenlerin nasil kontrol altina alinmaya çalisildigi asagida açiklanmaktadir.

1. Dis etmenler: Çalisma öncesinde ya da sirasinda olusan ve arastirmanin sonuçlarini
etkileme olasiligi oldugu düsünülen dis degiskenlerdir (Tekin-Iftar ve Kircaali-Iftar,
2004). Bu arastirmada ortaya çikma ihtimali olan dis etmenleri kontrol altina
alabilmek amaci ile arastirmaya katilacak deneklerin evlerinde ve devam ettikleri
kurumlarda ögretimi yapilacak olan serbest zaman becerileri ile ilgili çalisma ve
tekrar yapilmamasi konusunda ilgili kisiler (anne, baba, kardes, ögretmen vb.)
bilgilendirilmistir.

2. Ölçme: Bagimli degiskene iliskin veri toplama yönteminde degisiklige gidilmesi
veya gözlemci ya da uygulamacinin zamanla çesitli nedenlere bagli olarak bagimli
degisken tanimindan uzaklasmasidir (Tekin-Iftar ve Kircaali-Iftar, 2004). Bu
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arastirmada uygulama sürecinin arastirmacinin kendisi tarafindan yürütülmesi
planlandigindan ölçme etkisini kontrol altina alabilmek amaci ile ögretim ve toplu
yoklama oturumlarinin % 30’unda gözlemciler arasi güvenirlik verisi toplanmistir.

3. Denek yitimi: Uygulama sirasinda hastalik, tasinma, anne/babanin karar degistirmesi
vb. nedenler ile denek kaybinin ortaya çikmasi durumudur (Tekin-Iftar ve KircaaliIftar, 2004). Çalismada denek yitimini kontrol altina alabilmek amaci ile arastirma
yönteminin gerektirdiginden daha fazla sayida (üçü arastirmada katilimci olarak yer
alan toplam bes ögrenci) denekle çalismaya baslanmistir. Arastirmaninin uygulama
evresi sona erdikten sonra diger iki ögrenci için de resimli etkinlik çizelgesi
hazirlanarak ögretim yapilmistir.

4. Verilerin

degiskenlik

göstermesi:

Bagimli

degisken

verilerinin

kararlilik

göstermemesi durumudur (Tekin-Iftar ve Kircaali- Iftar, 2004). Bu arastirmada
verilerin degiskenlik göstermesi durumunda öncelikle degiskenliginin nedenleri
arastirilmasi ve uygun çözümlerin üretilmesi planlanmistir.

5. Yapay ortam etkisi: Yapilan deneysel uygulamanin denegin günlük yasaminda yer
alan ev, okul vb. ortamlar disinda yürütülmesi ya da bireyin gözlenmesi gibi
durumlarda ortaya çikmaktadir (Tekin- Iftar ve Kircaali-Iftar, 2004). Bu etkiyi
kontrol altina alabilmek amaci ile çalismanin deneklerin devam etmekte olduklari
egitim kurumlarinda ve uygulama baslamadan önce hazirlanmis olan ortamlarda
yürütülmüstür.

6. Uygulama güvenirligi: Arastirmanin ve her bir oturumun planlandigi biçimde
yürütülmesi ve sunulmasidir. Uygulama planlandigi biçimde yürütülmezse,
uygulama sonucu elde edilen bulgularin uygulamadan kaynaklandigini öne sürmek
mümkün olmayacaktir (Tekin-Iftar ve Kircaali-Iftar, 2004). Arastirmada uygulama
güvenirligini kontrol altina alabilmek amaci ile tüm toplu yoklama ve ögretim
oturumlarinin % 30’unda uygulama güvenirligi analizi yapilmistir.
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7. Olgunlasma: Arastirma sirasinda belli bir sürenin geçmesiyle birlikte denekte
görülen biyolojik, duygusal ya da zihinsel olgunlasmanin bagimli degiskeni
etkilemesidir (Tekin-Iftar ve Kircaali- Iftar, 2004). Bu arastirmada yer almasi
düsünülen deneklerin küçük yas grubu (4–6 yas) çocuklari olmasi nedeni ile
arastirma süresini kisaltabilmek adina hafta içi dört gün denekler ile çalisilmistir.

3.5.

Bagimsiz Degisken

Arastirmanin bagimsiz degiskeni resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim
sürecidir. Resimli etkinlik çizelgesi ögretim süreci; baslangiçta hatalari önlemek
amaciyla kullanilan elle yönlendirme ve tam fiziksel yardimin uygulanmasi ile
baslayan, zaman içerisinde elle yönlendirmenin ve ögretim sürecinde kullanilan
ipuçlarinin

(fiziksel

yardimin)

asamali

olarak

azaltilmasi

(uzamsal

geri

çekme/siliklestirme, gölge olma ve fiziksel yakinligin azaltilmasi) biçiminde
gerçeklestirilmektedir.

3.6.

Bagimli Degiskenler

Arastirmanin ilgili becerilere iliskin bagimli degiskenleri; çizelge izleme becerisi,
etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme davranislarini ögrenme durumlaridir.
Arastirmada çizelge izleme becerisi, etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme
davranislari asagidaki sekilde tanimlanmis ve bu ise vuruk tanimlar temel alinarak
degerlendirilmistir. Ise vuruk tanimlar olusturulurken alan yazinda yer alan kaynaklar
taranmis ve kaynaklarda yer alan tanimlar dikkate alinmistir (Brayn ve Gast, 2000;
Dauphin, Kinney ve Stromer, 2004; Dettmer ve dig., 2000; Krantz, MacDuff ve
McClannahan, 1993; MacDuff, Krantz ve McClannahan,1993; Massey ve Wheeler,
2000; McClannahan ve Krantz, 1995; Morrison, Sainato, Benchaaban ve Endo, 2002).

Arastirmada çizelge izleme becerisi asagidaki sekilde tanimlanmis ve bu ise vuruk
tanim temel alinarak degerlendirilmistir:
a. Çizelge izleme becerisi; (1) resimli etkinlik çizelgesine uygun biçimde dikkatini
yöneltme (resimli etkinlik çizelgesine bakma/çizelgeye yönelme vb.) (2) resimli
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etkinlik çizelgesindeki ilk sayfayi çevirme, (3) ilk sayfadaki resmi isaret
etme/gösterme/götürme/verme, (4) 5 sn içinde çizelgede yer alan ilk beceriye
baslama ve beceriyi tamamlama (materyalleri alma ve beceriyi tamamlama), (5)
resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir sonraki etkinlige uygun biçimde geçme
(araç-gereci, beceri kitabini yerine koyma ve çizelgeye geri dönme)

Etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme davranislari da asagidaki sekilde
tanimlanmis ve bu ise vuruk tanimlar temel alinarak degerlendirilmistir: Etkinlikle ilgili
olma çizelgede yer alan etkinlikler temel alinarak ayri ayri tanimlanmistir. Genel olarak
etkinlikle ilgili olma tanimi:

b. Etkinlikle ilgili olma; (1) dikkati uygun biçimde etkinlige yöneltme (ögrencinin
ögretmene/uygulamaciya oyuna ya da oyun materyallerine bakmasi, dinlemesi
ve etkinlikle ilgili ifadelerde bulunmasi (örn. sapkayi basina giyme, kendi
gözünü, burnunu vb. gösterme) ayrica ögrencinin ögretmenin sordugu sorulara
cevap vermesi ya da jestlerle onaylamasi (2) serbest zaman becerileri ile ilgili
çizelgede yer alan etkinligi yapmak için materyalleri uygun biçimde kullanma,
amaca yönelik etkilesim içinde olma ve (3) etkinligin gerektirdigi uygun
davranislari sergileme

c. Etkinligi yerine getirme; ögrencilerin resimli etkinlik çizelgeleri içerisine
yerlestirilmis olan serbest zaman becerilerini (ögrencilerin sahip olmadigi
beceriler) resimli beceri kitaplarinda yer alan beceri basamaklarini takip ederek
tamamlamalari. Ögrencilerin resimli etkinlik çizelgelerinde yer alan serbest
zaman becerilerine iliskin tanimlar asagida yer almaktadir.

1. Legolardan model yapma (Tren/araba): Lego parçalarini beceri kitabinda yer
alan asamalari takip ederek uygun biçimde birlestirme.

2. Patates adam: Patates adamin parçalarini beceri kitabinda yer alan asamalari
takip ederek uygun yerlere takma.
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3. Labut Devirme: Büyük boy renkli labutlari beceri kitabinda yer alan asamalari
takip ederek devirme.

Ögrenciler etkinligi yerine getirirken, uygun olmayan davranislar gösterdiginde (örn;
öfke nöbetleri, etkinligi reddetme, oyuncaklar ve oyun materyallerinin kullaniminda
uzun süre devam eden, ard arda yapilan tekrarlar) bu durumlar etkinlikle ilgili olma
davranisi olarak kayit edilmemistir.

3.6.1. Bagimli Degiskenlerin Uygulandigi Beceriler
Arastirmada bagimli degiskenler çizelge izleme becerisi ve çizelgede yer alan serbest
zaman becerileri ile sinanmistir. Arastirmada yer alan serbest zaman becerileri
legolardan model yapma, patates adami yapma ve labut devirme becerileridir. Islevsel
olarak benzer; ancak, birbirinden bagimsiz hedef davranislar seçilerek ögretim
süreçlerinin birbirini etkileme olasiligi azaltilmaya çalisilmistir. Beceriler belirlenirken
becerilerin okul öncesi dönem çocuklarinin gelisimsel düzeylerine uygunluk
göstermesine

dikkat

edilmistir.

Ayrica

bu

beceriler

belirlenirken,

Krantz,

McClananahan ve MacDuff (1999) tarafindan okul öncesi dönem çocuklarinin resimli
etkinlik çizelgelerinde yer alabilecek beceriler arasinda önerilen ve Coyne, Nyberg ve
Vandenburg (1999) tarafindan, okul öncesi dönem çocuklari ile çalisilabilecek serbest
zaman beceri listesinde yer alan becerilerden ve arastirmacinin tüm bu kaynaklari
dikkate alarak hazirladigi “Serbest Zaman Becerileri Belirleme Listesi”sinden (Ek 1.3.)
yararlanilmistir.

Bu

liste

katilimci

olmasi

düsünülen

ögrencilerin

ögretmeni

(arastirmanin basinda katilimci ögrencilerin tümü kurumda benzer özelliklerdeki
ögrencilerle çalisan bir ögretmenin ögrencileridir) ve ebeveynleri tarafindan
doldurulmustur. Arastirmada katilimci ögrencilerin aileleri bir ögrencinin ailesi (Berk)
disinda tercih belirtmemistir. Diger aileler ögretmen tarafindan yapilan tercihin
kendileri için uygun oldugunu ifade etmislerdir. Bu nedenle katilimci ögrenc ilerin
ögretmeni tarafindan belirlenen beceriler (bu beceriler ögretmenin ögrencilere
kazandirmak istedigi becerilerdir) arasinda yer alan üç farkli serbest zaman becerisi
belirlenmistir. Belirlenen becerilerin resimli etkinlik çizelgesi ile ögretimi için
arastirmaci becerileri kendisi gerçeklestirerek çizelgede yer alan becerilerin her biri için
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beceri analizi hazirlamistir. Daha sonra, hazirlanan beceri analizlerinin uygunlugu
konusunda özel egitim alaninda çalisan iki ögretim elemaninin görüsleri alinmis ve bu
görüsler dogrultusunda gerekli görülen degisiklikler yapilarak son sekli verilen beceri
analizleri temel alinarak her denegin bireysel özellikleri dikkate alinarak (Nedim ve
Berk için daha az sayida beceri basamagina yer verilmistir) resimli etkinlik
çizelgelerinin yer aldigi beceri kitaplari hazirlanmistir. Serbest zaman becerileriyle ilgili
beceri analizleri Tablo 3.2’de gösterilmistir.

Hazirlanmis olan resimli etkinlik çizelgelerinde serbest zaman becerilerinin yani sira
her ögrenci için hazirlanan çizelgede iki farkli sosyal etkilesim becerisi de yer almistir.
Çizelgede yer alan olan sosyal etkilesim becerilerinden biri ögrencinin çizelgesindeki
serbest zaman becerileri arasinda yer alan bir oyuncakla oynama olarak belirlenmistir.
Ögrenci bu sosyal etkilesim becerisini uygulamaci ile birlikte gerçeklestirmistir.
Katilimcilarin diger sosyal etkilesim becerisindeki tercihlerini belirleyebilmek için
tercih degerlendirilmesi yapilmistir. Bu degerlendirme öncesinde katilimcilarin annebabalarindan ve ögretmenlerinden arastirmaci tarafindan hazirlanan “Sosyal Etkilesim
Becerisi Belirleme Listesini” (Ek 1.4) doldurmalari istenmis ve her bir katilimci için
belirlenen sosyal etkilesim becerileri (en az üç tercih) ön kosul becerilerin
degerlendirilmesi sirasinda arastirmaci tarafindan ara etkinlik olarak kullanilarak her bir
katilimcinin en çok tercih ettigi sosyal etkilesim becerisi belirlenmistir. Belirlenen her
iki sosyal etkilesim becerisini tanimlayan fotograflar çekilerek (örn: parmak ile sarkisi
için parmaklarin sarkiyi söylerken almis oldugu biçimde fotograflanmasi) ögrenciler
için hazirlanan resimli etkinlik çizelgelerine yerlestirilmistir.
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Tablo 3.2. Serbest Zaman Becerileri Ile Ilgili Beceri Analizleri
Legolardan Model Yapma Beceri Analizi
(Tren ve Araba)

Patates Adami Yapma Beceri Analizi

Labut Devirme Beceri Analizi

1. Oyuncak kutusundaki uçlu sari legoyu eline alir.

1. Patates adamin gövdesini kutudan alir.

1. Labutlardan birini kutudan alir ve oyun alanina
yerlestirir.

2. Oyuncak kutusundaki mavi tekerleklerden birini
diger eline alir.

2. Patates adamin ayaklarini kutudan alir ve gövdesine
takar.

2. Diger bes labutla ilk beceri basamagini tekrar eder.

3. Sari legonun uçlarindan birine takar.

3. Patates adamin gözünü kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar

3. Topu kutudan alir.

4. Oyuncak kutusundaki mavi tekerleklerden bir tane
daha alir.

4. Patates adamin burnunu kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar

4. Ögrenci mukavva kalin çizginin/uygulamacinin
yanina gelir.

5. Sari legonun diger ucuna takar.

5. Patates adamin agzini kutudan alir ve gövdesindeki
yere takar

5. Ögrenci mukavva kalin çizginin/uygulamacinin
yanina gelir oturur/ayakta durur.

6. Oyuncak kutusundan arabanin tamponunu alir ve
sari legonun ön kis mina takar.*

6. Patates adamin bir kulagini kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar.

6. Ögrenci topu labutlara dogru yuvarlar.

7. Oyuncak kutusundaki diger uçlu sari legoyu eline
alir.

7. Patates adamin diger kulagini kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar.

8. Iki, üç, dört ve besinci basamaklari sira ile tekrar
eder.

8. Patates adamin bir kolunu kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar

9. Oyuncak kutusundan yesil legoyu alir.

9. Patates adamin diger kolunu kutudan alir ve
gövdesindeki yere takar.

10. Masanin üzerindeki tekerlekli parçalardan birini
diger eline alir.

10. Patates adamin sapkasini alir ve gövdesindeki yere
takar

11. Yesil legoyu tekerlekli parçaya takar.
12. Yesil legonun diger ucuna tekerlekli diger legoyu
takar.
13. Oyuncak kutusundan arabanin üstünü alir.*
14. Arabanin üstünü yesil legonun üstüne yerlestirir.*
15. Oyuncak kutusundan trenin lokomotifini alir ve sari legonun ucuna takar.**
* Legolardan araba yapma beceri analiziyle ilgili beceri basamaklari ** Legolardan tren yapma beceri analiziyle ilgili beceri basamaklari
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3.7.

Pilot Çalisma

Deney sürecinde ortaya çikabilecek olasi aksakliklari önceden belirleyebilmek, gerekli
uyarlamalari gerçeklestirebilmek ve uygulamacinin resimli etkinlik çizelgelerinin
hazirlanmasi ve ögretimi ile ilgili deneyim sahibi olmasini saglamak amaci ile pilot
çalisma yapilmistir. Pilot çalismada arastirma için gerekli olan ön kosul becerilere sahip
5 yasinda otistik özellikler gösteren bir ögrenci ile çalisilmistir. Çalismaya dâhil edilen
ögrenci, Mehmet, bulundugu ildeki devlet hastanesinin çocuk ruh sagligi ve hastaliklari
anabilim dalindan otizm tanisina iliskin onaylanmis rapora sahip bir ögrencidir. Pilot
çalismanin yürütüldügü dönemde Mehmet, yaklasik olarak iki yildir egitim almakta ve
halen otistik özellikler gösteren çocuklara ve ailelerine hizmet veren bir özel egitim
okuluna devam etmektedir. Almis oldugu egitim süresince agarlikli olarak bireysel
egitim almis olmakla birlikte üç aylik bir grup egitimi ve kisa süreli ve sorunlu geçmis
bir okulöncesi egitim geçmisi bulunmaktadir. Mehmet kendisine verilen iki- üç
kelimelik yönergeleri “resmi göster, oyun oynamak ister misin? vb.” anlayip yerine
getirebilmekte ancak sinirli sayida tek kelimelik sözcügü islevsel olarak “araba, aç, otur
vb.” kullanabilmektedir. Bazi tek kelimelik sözcükleri ise ögretmen ya da
ebeveynlerinden sonra tekrar etmeye çalismakta, (örn; bay bay, anne, dondurma, vb.)
ancak çogu sözcügü anlasilir biçimde telaffuz edememektedir.

Pilot uygulama ögrencinin devam ettigi kurumda çalisma için uygun olan bir odada
bire-bir ögretim düzenlemesi ile hafta içi dört gün; günde bir ögretim oturumu
düzenlenerek yürütülmüstür. Çalisma 12:00-12:30 saatleri arasinda gerçeklestirilmistir
(uygulama süresince ailenin istegi üzerine dört gün farkli saatlerde çalisma yapilmistir).
Her ögretim oturumunda bir denemeye yer verilmistir. Sinifta masa, sandalye, dolap,
yazi tahtasi ve okul öncesi egim ile ilgili çalisma kitaplari bulunmaktadir. Çalismada
31x23 boyutlarinda resimli etkinlik çizelgesi kullanilmis ve resimli etkinlik çizelgesinde
üç farkli serbest zaman becerisinin (legolardan araba yapma, araba sürme, patates adami
yapma) resimli beceri analizi yer almistir. Çizelge 10x13 cm boyutlarinda
fotograflardan olusmus tur. Ayrica çalismada çizelgede yer alan serbest zaman
becerilerinin gerçeklestirilebilmesi için gerekli olan materyaller ve materyallerin
kondugu plastik kaplar kullanilmistir. Uygulama süresince gerçeklestirilen tüm
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oturumlarin video kaydi yapilmistir. Arastirmaci ayni zamanda da uygulamaci olarak
çalismayi yürütmüstür.

Bu çalismada da ögrencinin arastirma için belirlenen önkosul ve kolaylastirici becerilere
sahip olmasi beklenmis ve arastirmada yer verilen süreç izlenerek ön kosul ve
kolaylastirici beceriler degerlendir ilmistir.

Çalismada ayrica resimli etkinlik çizelgesiyle ögretilmek üzere belirlenen serbest zaman
becerilerine (legolardan araba yapma, araba sürme, patates adami yapma) ögrencinin
hangi düzeyde sahip oldugunu belirleyebilmek amaciylada her üç beceri içinde tek firsat
yöntemi kullanilarak bir degerlendirme yapilmistir. Pilot çalismada tek denekli
arastirma modellerinden AB modeli kullanilmistir. AB modelinin uygulanmasi sürecide
öncelikle baslama düzeyi verisi toplanmis ve baslama düzeyinde kararli veri elde
edildikten sonra uygulamaya baslanmistir. Ölçüt karsilanincaya kadar ögretim
oturumlari sürdürülmüstür. Ögretim bittikten üç hafta sonra ögretimi yapilan becerilerin
korunup korunmadigini belirlemek amaciyla izleme oturumu düzenlenmistir.

Pilot çalismanin bagimsiz degiskeni resimli etkinlik çizelgeleriyle sunulan ögretim
süreci, bagimli degiskenleri ise; çizelge izleme becerisini ve etkinligi yerine getirme
davranisini ögrenme durumlaridir.
Çizelge izleme becerisi; (1) resimli etkinlik çizelgesine uygun biçimde dikkatini
yöneltme, (2) resimli etkinlik çizelgesine bakma, (3) resimli etkinlik çizelgesindeki
ilk sayfayi çevirme, (4) ilk sayfadaki resmi isaret etme/gösterme/götürme/verme, (5)
5 sn içinde çizelgede yer alan ilk beceriye baslama ve beceriyi tamamlama, (6)
resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir sonraki etkinlige uygun biçimde geçme
(araç-gereci, beceri kitabini yerine koyma ve çizelgeye geri dönme)
Etkinligi yerine getirme; katilimci ögrencilerin resimli etkinlik çizelgeleri içerisine
yerlestirilmis olan serbest zaman becerilerini (bu beceriler ögrencinin sahip
olmadigi beceriler arasindan seçilmistir) resimli beceri kitaplarinda yer alan beceri
basamaklarini takip ederek tamamlamalari.
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Arastirmada yer alan serbest zaman becerileri legolardan model yapma (araba), oyuncak
araba sürme ve patates adamla oynama becerileridir. Deney süreci baslama düzeyi,
günlük yoklama, ögretim, izleme oturumlarindan olusmustur. Baslama düzeyi, günlük
yoklama ve izleme oturumlarinda ögretmen denege yakin bir biçimde ve yaninda
bulunurken,

ögretim

oturumlarinda

asamali

yardim

sürecini

uygun

biçimde

sunulabilmek amaci ile denegin arkasinda durmustur. Çalisma öncesinde arastirmaci
ögretimi planlanan ya da baslama düzeyi oturumlarinda sinanacak olan beceriler ile
ilgili araç- gereçleri denegin kolayca ulasabilecegi yerlerde hazir bulundurmustur.
Ögretim oturumlari, denege üzerinde çalisan becerinin ve resimli etkinlik çizelgesinin
kullaniminin asamali yardimla ögretilmesi ile gerçeklestirilmistir. Resimli etkinlik
çizelgesinin kullanimi ve çizelgede yer alan becerilerin beceri analizlerindeki
basamaklara uygun olarak gerçeklestirilmesi bir deneme olarak kabul edilmistir.
Arastirmada ögretime baslamadan önce baslama düzeyi verisi alinmistir. Baslama
düzeyi evresi en az üç oturum üst üste kararli veri elde edilinceye kadar sürdürülmüstür.
Baslama düzeyi oturumlarinda veri toplamak amaci ile tek firsat yöntemi kullanilmistir.

Ögrencinin

resimli

etkinlik

çizelgelerinin

kullanimi

ögrenip

ögrenmedigini

belirleyebilmek amaci ile her ögretim oturumundan önce günlük yoklama oturumlari
düzenlenmistir. Günlük yoklama oturumlari, birinci ögretim oturumu hariç, her ögretim
oturumundan önce gerçeklestirilmistir. Ögretim asamasinda öncelikle denege ögretime
basla ma için beceri yönergesi sunulmustur (“Mehmet oyun zamani”). Bu asamada
ögretime baslama için ögrenciye verilecek olan beceri yönergesi sadece bir kez verilmis
ve baslama için yönerge verildikten sonra ögrencinin arkasina geçilerek elle
yönlendirme yapilmis ve ardindan tam fiziksel yardim uygulanmistir. Bu asamada tam
fiziksel yardim (a) resimli etkinlik çizelgesi kitabini açmak ve sayfayi çevirmek, (b) ilk
fotografi isaret etmek, (c) materyalleri edinmek, (d) etkinlikleri tamamlamak, (e)
materyalleri kaldirmak ve (f) ayni sürecin uygulanmasi için etkinlik çizelgesine geri
dönme asamalarinda uygulanmistir. Daha sonra ögretim sürecinde kullanilan ipuçlari,
uzamsal siliklestirme (ipucunun bölgesel degisikligi anlamina gelmektedir), gölge olma,
fiziksel yakinligin azaltilmasi asamalari izlenerek ögretim sürecinde yer alan asamalarin
tümünde siliklestirilmistir. Ögretim süreci sirasinda ögrenci tüm dogru davranislari için
yiyecek pekistireci kullanilarak sürekli pekistirme tarifesi ile pekistirilmistir. Ögretim
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süreci sirasinda ortaya çikabilecek hatali tepkiler için hata düzeltmesi uygulanmistir.
Hata düzeltmesi bir önceki beceri basamagina ve tam fiziksel yardim asamasina geri
dönülerek yapilmistir.

Çizelge izleme becerisinin degerlendirilmesi asamasinda, çizelgede yer alan her bir
etkinlikle ilgili olarak bes asamaya iliskin veri toplanmistir; (1) çizelge kitabini açip
sayfayi çevirme, (2) fotografi isaret etme/gösterme, (3) araç- gereci alma, (4) etkinligi
tamamlama ve (5) resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir sonraki etkinlige uygun
biçimde (araç- gereci yerine koyma ve çizelgeye geri dönme) baslama. Ögretim
sirasindaki her oturumda çizelgede yer alan her bir etkinlik bu asamalar açisindan
degerlendirilmistir. Yardimsiz yapilan dogru tepkiler için veri toplam formuna “+” ,
yardimla yapilan tepkiler için “- ” koyularak, dogru yüzdesi hesaplanmis ve elde edilen
veriler grafige islenmistir. Ögretim süreci sirasinda ilk çizelgenin tam olarak ögrenilmis
kabul edilebilmesi için art arda gelen iki oturumda en az % 80 düzeyinde dogru tepkide
bulunma ve fiziksel yakinligin azaltilmasi asamasinda 2,5-3 m. uzakliga erisilmis
olmasi durumunda, ilk etkinlik çizelgesinin tam olarak ögrenilmis oldugu kabul
edilmistir.

Arastirmanin baslama düzeyi evresinde her iki durumda da (çizelge izleme ve etkinligi
yerine getirme) Mehmet’in dogru tepki sergileyemedigi görülmüstür. Uygulama
basladiktan bir süre sonra uygulama evresinde her iki durumun egilim ve düzeyinde de
ilerlemeler oldugu ve Mehmet’in çizelge izleme becerisinde ölçüt ü karsilayarak % 80
düzeyinde etkinligi yerine getirme becerisinde ise çizelgede yer alan tüm davranislarda
% 100 düzeyinde dogru tepki gösterdigi görülmüstür. Denegin çalismada belirlenen
ölçütü karsilamasindan, üç hafta sonra uygulamanin kaliciligina iliskin yapilan
degerlendirmede Mehmet’in her iki durumda da ölçütü korudugu görülmüstür.
Pilot çalisma yer alan ögrenci arastirma kapsamina dâhil edilmemistir. Pilot çalisma ve
arastirmacinin arastirma konusu ile ilgili katilmis oldugu çalistay sonrasinda deney
sürecinde kullanilan resimli etkinlik çizelgesi klasörünün boyutlarinda, çizelge izleme
becerisinin ögretimi sirasinda kullanilan araç-gereçlerin kaldirilmasi asamasinda ve
pilot çalismada etkililik verilerinin toplanmasi asamasi ile ilgili düzenlenen günlük
yoklama oturumlari ile ilgili farkli düzenlemelere yer verilmistir. Bu düzenlemeler:
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(1) Araç-gereçlerin kaldirilmasi ile ilgili yapilan düzenleme: Pilot çalisma sirasinda
kullanilan

oyun

materyallerinin kaldirilmasi asamasinda ögrenciden parçala ri

birlestirerek yaptigi oyuncaklari (araba ve patates adam) sökerek kaldirilmasi
beklenmistir. Ancak pilot çalismanin ilerleyen asamalarinda bu durum ögrencinin
oyuncagi tamamlamadan sökme davranisinin ortaya çikmasina neden olmustur. Bu
nedenle deney sür ecinde oyun materyallerinin kaldirilmasi asamasi oyuncagin
tamamlanmis biçimiyle kaldirilmasi planlanmis ve uygulanmistir.
(2)Resimli etkinlik çizelgesi klasörünün boyutlarinda yapilan düzenleme: Pilot
çalismada daha büyük boyutlarda (31x23 cm) olan resimli etkinlik çizelgesi deney
sürecinde daha küçük boyutlarda (23x20 cm) hazirlanarak ögrenciler için daha kolay
kullanilabilir ve tasinabilir hale getirilmistir.
(3) Günlük yoklama oturumlari ile ilgili yapilan düzenleme: Pilot çalisma sirasinda veri
toplamak amaciyla günlük yoklama oturumlari düzenlenmistir. Ancak deney sürecinin
uygulanmasina baslamadan önce arastirmacinin katilmis oldugu çalistay sirasinda
getirilen öneriler ve daha önce yapilmis olan bir arastirmadan (Massey ve Wheeler,
2000) elde edilen bilgiler dogrultusunda ögretmen uygulama sürecinde ögrencinin
tepkide bulunmasina firsat vermek amaciyla 5 sn. beklemistir. Ögrenci tepkide
bulunmadiginda ya da uygun tepki vermediginde ögrencinin arkasina geçilerek elle
yönlendirme/asamali yardim süreci uygulanmistir.

3.8.

Deney Süreci

Deney süreci toplu yoklama, ögretim, izleme ve genelleme oturumlarindan olusmustur.
Deney sürecinin tüm asamalari arastirmaci tarafindan yürütülmüstür. Tüm oturumlar
deneklerin devam ettigi kurumda belirlenmis olan ortamda bire-bir ögretim düzenlemesi
ile gerçeklestirilmistir. Toplu yoklama oturumlarinda, ögretim sürecinde izlenen sira ile
ögrencilerle çalisilmistir. Yoklama ve izleme oturumlarinda ögretmen denege yakin bir
biçimde onun yaninda bulunurken, ögretim oturumlarinda asamali yardim sürecinin
uygun biçimde sunulabilmesi amaci ile denegin arkasinda durmustur. Çalisma
öncesinde arastirmaci ögretimi planlanan ya da yoklama oturumlarinda sinanacak olan

55

beceriler ile ilgili araç-gereçleri denegin kolayca ulasabilecegi yerlerde hazir
bulundurmustur. Ögretim oturumlari, denege üzerinde çalisilan becerinin ve resimli
etkinlik çizelgesinin kullaniminin asamali yardimla ögretilmesi ile gerçeklestirilmistir.
Resimli etkinlik çizelgesinin kullanimi ve çizelgede yer alan becerilerin beceri
analizlerindeki basamaklara uygun olarak gerçeklestirilmesi bir deneme olarak kabul
edilmistir.

3.8.1. Toplu Yoklama Oturumlari

Arastirmada ögretime baslamadan önce ilk toplu yoklama oturumu düzenlenerek
baslama düzeyi verisi alinmistir. Baslama düzeyi evresi en az üç oturum üst üste kararli
veri elde edilinceye kadar sürdürülmüstür. Her oturum bir denemeden olusacak
biçimde, her bir toplu yoklama evresinde en az üç oturum düzenlenmistir. Bu islemler
sirasinda ögrencinin dogru ve yanlis tepkileri yoklama ve izleme oturumlari veri
toplama formundaki ögrenci tepkileri sütununa dogru tepkiler için “+” yanlis tepkiler
için “- “ isareti koyularak kayit edilmistir.

Yoklama oturumlari uygulanirken öncelikle denegin dikkatinin saglanabilmesi için
denege özel dikkati saglayici ipucu (örn., “…….oyun oynamak ister misin?”)
sunulmustur. Denek çalismaya hazir oldugunu isaretle ya da sözel olarak ifade ettiginde
ya da olumsuz bir tepki göstermediginde ögretmen tarafindan pekistirilerek beceri
yönergesi sunulmustur (örn., “Harikasin! “ Harun. oyun zamani”). Bir sonraki asamada
ögretmen denegin tepkide bulunmasi için 5 sn. süre ile beklemistir. Bu süre içinde
denek çizelge izleme becerisinde gerekli olan basamaklari uygulamaya baslamasi ve en
az bir basamagi dogru tamamlamasi durumunda pekistirilmistir (örn., “harikasin sen”).

Yoklama oturumlari sirasinda ögrencilerin resimli etkinlik çizelgelerinde yer alan
serbest zaman becerilerini gerçeklestirme düzeylerini (etkinligi yerine getirme
davranisini) belirleyebilmek amaci her bir etkinlik için gerekli olan araç- gereçler
ögrencinin önüne konmus ilgili beceri yönergesi “örn: patates adami yap” verilmistir.
Bir sonraki asamada ögretmen denegin tepkide bulunmasi için 5 sn. süre ile beklemistir.
Bu süre içinde denek beceriyi gerçeklestirmek için

gerekli olan basamaklari
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uygulamaya baslamasi ve en az bir basamagi dogru tamamlamasi durumunda
pekistirilmistir (örn.,“harikasin sen”).

Deneklerin etkinlikle ilgili olma davranislarindaki düzeylerini belirleyebilmek
amaciyla, çizelge izleme ve etkinligi yerine getirme davranislarinin degerlendirilmesi
sirasinda çekilen video kayitlari, etkinlikle ilgili olma davranisinda ise vuruk taniminda
ve serbest zaman becerileri ile ilgili yapilan ayrintili etkinlikle ilgili olma tanimda yer
alan asamalar dikkate alinarak izlenmistir ve anlik zaman örneklemi kaydi kullanilarak
kayit edilmistir. Arastirmada oldugu gibi yoklama oturumlari sirasinda da anlik zaman
örneklemi kaydi çizelge izleme becerisi ve etkinligi yerine getirme davranis larindaki
gözlem süresi on saniyelik zaman araliklarina bölünerek her bir dilim sonunda etkinligi
yerine getirme davranisinda tanimlandigi biçimde davranisin gözlenmesi ile kayit
edilmistir. Gözlemler etkinlik süresince on saniyede bir bilgisayardan gelen uyarici ses
(bip sesi) yardimiyla ilgili forma kayit edilmistir. Yoklama oturumlari sirasinda ortaya
çikan yanlis tepkiler görmezden gelinmistir. Yoklama oturumlari sirasinda dogru ve
yanlis tepkiler olmak üzere iki tür tepki beklenmistir. Yoklama oturumlarinda denegin
tepkide bulunmamasi yanlis tepki olarak degerlendirilmistir. Oturumlar sirasindaki
dogru ve yanlis tepki tanimlari söyledir: (a) Dogru tepkiler, baslangiç yönergesinin
sunulmasinin ardindan denegin 5 sn içinde çizelge izlemenin asamalarini dogru olarak
sergilemeye baslamasidir. (b)Yanlis tepkiler ise, baslangiç yönergesinin sunulmasinin
ardindan denegin 5 sn içinde çizelge izlemenin asamalarini dogru olarak sergilemeye
baslamamasi, 5 sn içinde girisimde bulunmasi; ancak, asamalardan birini yanlis ya da
eksik yapmasi.

Yoklama oturumlari sirasinda ögrenci tüm dogru davranislari için yiyecek pekistireci
kullanilarak sürekli pekistirme tarifesi ile pekistirilmistir. Ayrica çizelgede yer alan her
bir serbest zaman becerisinin resimli beceri kitabinda yer alan beceri analizi
basamaklarina uygun olarak tamamlanmasindan sonra “aferin sana legolardan çok güzel
araba yaptin, patates adami çok güzel yaptin” gibi sözel pekistireçler kullanilarak
pekistirilmistir. Yoklama oturumlari sirasindaki yanlis tepkiler görmezden gelinmistir.
Ögrencinin çalismaya dikkatini yönelterek ve isbirligi göstererek katilimi her oturum
sonunda ögrencinin kendi tercihi olan ve resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir
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yiyecek pekistireci ile pekistirilmistir. Yoklama oturumlari arastirma yöntemi basligi
altinda belirtilen süreç ve düzen içerisinde gerçeklestirilmistir.

3.8.2. Ögretim Oturumlari
Çizelge izleme becerisinin ögretimi, ögretim için hazirlik ve ögretime baslama
asamalarini içermektedir. Ögretim için hazirlik asamasinda; ilk olarak ögretim
materyalleri hazirlanmis ve resimli etkinlik çizelgesi çalisma alaninin en soluna
yerlestirilmistir. Çizelgede yer alan her bir etkinlik için gerekli olan materyaller daha
önceden karar verilmis olan bir yere etkinlik sirasina (kullanim sirasina) uygun bir
biçimde soldan saga dogru yerlestirilmistir. Ögretim sirasinda kullanilacak olan masa
araç gereçlere yakin bir yere yerlestirilmistir. Ayni zamanda ögretim oturumlari
sirasinda kullanilan yiyecek pekistireçleri de uygulamacinin kolayca ulasabilecegi bir
yerde uygun bir kutuda/yerde (boncuk kabi, uygulamacinin cebi, plastik tabak) hazir
bulundurulmustur. Ögretim sirasinda her denek kendi tercihi olan yiyecek pekistireciyle
pekistirilmistir.

Ögretime baslama asamasinda ise öncelikle, uygulamaci dikkat saglayici ipucunu
kullanarak ögrencinin dikkatini çekmistir (örn: “Harun oyun oynamak ister misin?”).
Ögrencinin dikkati saglandiktan sonra ögrenci sözel olarak pekistirilmis (örn: “evet!
aferin sana”) ve daha sonra ögrenciye ögretime baslama için beceri yönergesi
sunulmustur (örn., “Harun oyun oynama zamani”). Bu asamada ögretime baslama için
verilen beceri yönergesinin sadece bir kez verilmis olmasi gerekmektedir. Daha sonra
ögretmen ögrencinin tepkide bulunmasina firsat vermek için 5 sn. süre ile beklemistir.
Ögrenci tepkide bulunmadiginda ya da uygun tepki vermediginde ögrencinin arkasina
geçilerek elle yönlendirme uygulanmistir. Bu asamada elle yönlendirme ve tam fiziksel
yardim (a) resimli etkinlik çizelgesi kitabini açmak ve sayfayi çevirmek, (b) ilk
fotografi isaret etmek/götürmek, (c) materyalleri edinmek, (d) etkinlikleri tamamlamak,
(e) materyalleri kaldirmak ve (f) ayni sürecin uygulanmasi için etkinlik çizelgesine geri
dönme asamalarinda uygulanmistir. Daha sonra ögretim sürecinde kullanilan ipuçlari,
uzamsal siliklestirme (ipucunun bölgesel degisikligi anlamina gelmektedir) gölge olma,
fiziksel yakinligin azaltilmasi asamalari izlenerek ögretim sürecinde yer alan asamalarin
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tümünde siliklestirilmistir. Ipucunun ne zaman siliklestirilecegi, hangi düzeyde ipucu
kullanilacagi gibi kararlar anlik olarak uygulamaci tarafindan verilmistir.

Çizelgede yer alan olan sosyal etkilesim becerilerinin ögretimi sürecinde etkinlik
çizelgesinin ögretiminde yer alan asamalar kullanilmistir. Bu asamada öncelikle
ögrenciye çizelgesinde yer alan sosyal etkilesim becerisini ifade eden resmi (örn:
parmak ile sarkisini ifade bir resim) çizelgesinden alip uygulamaciya vermesi/götürmesi
ögretilmistir. Arastirmaya katilan ögrencilerin ifade edici dil becerilerindeki sinirliliklari
nedeni ile sosyal etkilesim becerisinin ögretimindeki bir sonraki adim ögrencinin resmi
götürdügü/verdigi kisinin (uygulamacinin) basit bir dil kullanarak “parmak ile sarkisi”
ya da “parmak ile sarkisi çok eglenceli” demesinin ardindan parmak ile sarkisinin
hareketleriyle birlikte söylenmesi biçiminde gerçeklestirilmistir.

Ögretim süreci sirasinda ögrenciler tüm dogru davranislari için yiyecek pekistireci
kullanilarak sürekli pekistirme tarifesi ile pekistirilmistir. Ögretim oturumlarina (çizelge
izleme becerisinde ve etkinligi yerine getirme davranislarinda) ard arda üç oturum % 80
düzeyinde ölçüt karsilanincaya ve ögrenciden en az 2,5 m uzaklasincaya kadar devam
edilmistir. Ögretim oturumlari sirasinda çizelgede yer alan her bir serbest zaman
becerisinin beceri analizinde yer alan basamaklara uygun olarak gerçeklestirilmesinden
sonra, “aferin sana legolardan çok güzel araba yaptin, patates adamla çok güzel oynadin
vb.” gibi sözel pekistireçler kullanilarak her bir becerinin sonunda pekistirilmistir.
Denegin çalismaya dikkatini yönelterek ve isbirligi göstererek katilimi her oturum
sonunda ögrencinin kendi tercihi olan ve çizelgesinde de yer alan bir yiyecek pekistireci
ile pekistirilmistir. Ögretim süreci sirasinda ortaya çikabilecek hatali tepkiler için hata
düzeltmesi uygulanmistir. Arastirmada iki farkli biçimde hata düzeltmesi yapilmistir
bunlardan ilki bir önceki beceri basamagina ve tam fiziksel yardim asamasina geri
dönülerek digeri ise; çizelge kitabinin kapatilarak oturuma yeniden baslanmasi
biçiminde yapilmistir. Resimli etkinlik çizelgelerinin ögretimi deneklerin devam
ettikleri kurumda ögretim için uygun olan bir sinifta bire-bir ögretim formati ile hafta içi
dört gün; günde bir ögretim oturumu düzenlenerek uygulanmistir.

59

3.8.3. Izleme Oturumlari

Deneklerin uygulama sona erdikten sonra ögrendiklerini ne düzeyde koruduklarini
belirleyebilmek

amaci

düzenlenmistir.

Izleme

ile

birinci

ve

oturumlarinda

üçüncü haftalarda
yoklama

izleme

oturumlarinda

oturumlari

izlenen

süreç

kullanilmistir. Izleme oturumlari sirasinda ögrenci tüm dogru davranislari için yiyecek
pekistireci kullanilarak sürekli pekistirme tarifesi ile pekistirilmistir. Ayrica çizelgede
yer alan her bir serbest zaman becerisinin resimli beceri kitabinda yer alan beceri analizi
basamaklarina uygun olarak tamamlanmasindan sonra “aferin sana legolardan çok güzel
araba yaptin, patates adami çok güzel yaptin” gibi sözel pekistireçler kullanilarak
pekistirilmistir.

Izleme

oturumlarinda

yoklama

oturumlarinda

izlenen

süreç

kullanilmistir.

3.8.4. Genelleme Oturumlari

Arastirmanin genelleme oturumlari kisi, zaman ve ortamda degisiklik yapilarak
gerçeklestirilmistir.

Genelleme

oturumlari

ön

test

ve

son

test

biçiminde

gerçeklestirilmistir. Ön test genelleme oturumu, baslama düzeyinden önce, son test
genelleme oturumu ise ögretim oturumlarinda tüm denekler ölçütü karsiladiktan sonra
gerçeklestirilmistir. Genelleme oturumlarinda da yoklama oturumlarindaki süreç
izlenmistir. Genelleme oturumlari ögretim yapilan ortamdan farkli bir yerde ve zamanda
ögrencilerin kendi ögretmenleri ile gerçeklestirilmistir.

3.9. Verilerin Toplanmasi
Arastirmada, etkililik, güvenirlik, sosyal geçerlik ve genelleme verisi olmak üzere dört
tür veri toplanmistir.

3.9.1. Veri Toplama Araçlari
Arastirma sürecinde kullanilan veri toplama formlari ve verilerin toplanmasi için gerekli
olan materyaller Tablo 3.3’de gösterilmektedir.
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a. Etkililik Veri Toplama Formlari: Denek performansina iliskin kayit tutabilmek
amaciyla: (1) Çizelgesi izleme becerisi veri toplama formu (Ek.3.1.1) (2)
Etkinlikle ilgili olma davranisi veri toplama formu (Ek.3.2.2) yoklama, izleme,
genelleme ve ögretim oturumlarinda kullanilmistir) (3) Etkinligi yerine getirme
davranisi veri toplama formlari (Ek.3.3.1). Bu formlarin tamami yoklama,
izleme, genelleme ve ögretim oturumlarinda kullanilmistir.

b. Güvenirlik Veri Toplama Formlari: Çizelge izleme (Ek.3.1.1), etkinlikle ilgili
olma (Ek.3.2.2) ve etkinligi yerine getirme (Ek.3.3.1) davranislarinin
degerlendirilmesi amaciyla; etkililik verilerinin güvenirligine ve uygulama
güvenirligine (Ek.5.3) iliskin verilerinin toplanmasi amaciyla hazirlanan,
“Etkililik verisi güvenirlik veri toplama formlari” ve “Uygulama güvenirligi veri
toplama formlari” kullanilmistir.

c. Genelleme Veri Toplama Formlari: Genellemeye iliskin kayit tutabilmek
amaciyla: (1) Çizelgesi izleme becerisi veri toplama formu (Ek.3.1.1) (2)
Etkinlikle ilgili olma davranisi veri toplama formu (Ek.3.2.2) (3) Etkinligi yerine
getirme davranisi veri toplama formlari (Ek.3.3.1). kullanilmistir.

d. Sosyal Geçerlik Degerlendirme Soru Formlari: Arastirmada elde edilen
sonuçlarin denekler açisindan önemini belirlemek amaciyla, ebeveynlerinin (Ek.
4.2) ve çocuklarin devam ettikleri kurumlardaki ögretmenlerin (Ek. 4.1)
görüslerinin degerlendirilebilmesi amaciyla arastirmaci tarafindan hazirlanmis
olan veri toplama araçlaridir.
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Tablo 3.3. Veri Toplama Araçlari
Veriler

Hedef Kitle

Degerlendirme

Hedef
Ögrenciler

Video Kayitlari

Siklik ve Zaman

a) Etkililik Verileri
(1) Çizelge izleme becerisi
veri toplama formu
(Ek.3.1.1)

ve
Uygulamaci
Gözlemleri

(2) Etkinlikle ilgili olma
davranisi veri toplama formu
(Ek.3.2.2)

Arastirma süresince
(baslama düzeyi, uygulama, toplu
yoklama, izleme ve genelleme
oturumlari)

(3) Etkinligi yerine getirme
davranisi veri toplama formu
(Ek.3.3.1)

b) Güvenirlik Verileri
Video Kayitlari
(1) Etkililik verisi güvenirlik
veri toplama formlari
(Ek.3.1.1) ; (Ek.3.2.2) ve
(Ek.3.3.1)

Hedef
Ögrenciler

ve

Arastirma süresince toplanan
verilerin en az % 30’unda

Bagimsiz
Gözlemci Görüsleri

(2) Uygulama güvenirligi
veri toplama formu
(Ek.5.3)
c) Genelleme Verileri
(1) Çizelge izleme becerisi
veri toplama formu
(Ek.3.1.1)

Hedef
Ögrenciler

Video Kayitlari
ve

Arastirmanin
basinda ve sonunda
bir defa

Bagimsiz
Gözlemci Görüsleri

(2) Etkinlikle ilgili olma
davranisi veri toplama formu
(Ek.3.2.2)
(3) Etkinligi yerine getirme
davranisi veri toplama formu
(Ek.3.3.1)

d) Sosyal Geçerlik Verileri
(1) Sosyal Geçerlik
degerlendirme soru formlari
(Ek.4.1) ve (Ek.4.2)

Tüm Anne
ve
Ögretmenler

Anne ve Ögretmen
Görüsleri

Arastirma sonunda bir defa
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3.9.2. Etkililik Verilerinin Toplanmasi
Arastirmada etkililik verilerinin toplanmasi asamasinda, çizelge izleme becerisinde
deneklerin dogru ve yanlis tepkileri kayit edilmis ve dogru tepki yüzdesi hesaplanmistir.
Etkinligi yerine getirme davranisinda da çizelge izleme becerisinde oldugu gibi etkinlik
çizelgelerinde yer alan serbest zaman becerilerinin her biri ile ilgili yapilmis olan beceri
analizleri dikkate alinarak deneklerin dogru ve yanlis tepkileri kayit edilmis ve dogru
tepki yüzdesi hesaplanmistir. Çizelge izleme ve etkinligi yerine getirme davranislarinda
verilerinin toplanmasi amaciyla yanit araligi olarak 5 sn belirlenmistir. Etkinlikle ilgili
olma davranisinda veri toplamak amaciyla anlik zaman örneklemi kaydi kullanilmistir.

Çizelge izleme becerisinin degerlendirilmesi asamasinda, çizelgede yer alan her bir
etkinlikle ilgili bes asamaya iliskin veri toplanmistir; (1) çizelge kitabini açip sayfayi
çevirme, (2) fotografa bakma/isaret etme/götürme/verme, (3) araç-gereci alma, (4)
etkinligi tamamlama ve (5) resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir sonraki etkinlige
uygun biçimde geçme (araç- gereci yerine koyma ve çizelgeye geri dönme). Ögretim
sirasindaki her oturumda çizelgede yer alan her bir serbest zaman becerileri bu asamalar
açisindan degerlendirilmistir. Ancak materyal içermeyen sosyal etkilesim becerileri örn:
parmak ile sarkisini söylemeyi isteme gibi beceriler söz konusu oldugunda çizelge
izleme becerisinin degerlendirilmesi asama lari arasinda yer alan üçüncü madde
degerlendiremeyecegi için bu tür sosyal etkilesim becerilerinde üçüncü madde de UZ
(uygulanamaz) ifadesine yer verilmistir. Yardimsiz yapilan dogru tepkiler için veri
toplama formuna “+” , yardimla yapilan tepkiler için “-” koyularak, dogru yüzdesi
hesaplanmis ve elde edilen veriler grafige islenmistir.

Etkinlikle ilgili olma davranisinda ise vuruk taniminda yer alan asamalara (1) dikkati
uygun biçimde etkinlige yöneltme, (2) serbest zaman becerileri ile ilgili çizelgede yer
alan etkinligi yapmak için materyalleri uygun biçimde kullanma, amaca yönelik
etkilesim içinde olma ve (3) etkinligin gerektirdigi uygun davranislari sergilemeye
iliskin anlik zaman örneklemi kaydi kullanilarak veri toplanmistir. Arastirmada anlik
zaman örneklemi kaydi etkinligi yerine getirme davranisinda gözlem süresi 10 sn zaman
araliklarina bölünerek her bir dilim sonunda etkinligi yerine getirme davranisinda
tanimlandigi biçimde davranisin gözlenmesi ile kayit edilmistir. Gözlemler etkinlik
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süresince 10 sn bir bilgisayardan gelen uyarici ses (bip sesi) yardimiyla ilgili forma
kayit edilmistir. Resimli etkinlik çizelgelerinde yer alan serbest zaman becerileri ile
ilgili etkinlikle ilgili olma ve olmama davranislarinin ayrintili tanimi Tablo 3.4.’de yer
almaktadir.

Etkinligi yerine getirme davranisinda resimli etkinlik çizelgesinde yer alan serbest
zaman becerilerin her biri için beceri analizinde yer alan beceri basamaklarinin yerine
getirilmesi asamasini degerlendirebilmek için beceri analizi kaydi kullanilmistir.
Arastirmada beceri analizi kaydi etkinlik çizelgelerinde yer alan serbest zaman
becerilerinin her biri ile ilgili yapilmis olan beceri kitaplarinda yer alan beceri analizleri
dikkate alinarak, deneklerin dogru ve yanlis tepkileri kayit edilerek toplanmis ve dogru
tepki yüzdesi hesaplanmistir. Örnegin resimli etkinlik çizelgesinde yer alan legolardan
araba yapma becerisi için beceri analizinde yer alan ve beceri basamaklarindan biri olan
“mavi tekerlegi sari legonun uçlarindan birine takar” beceri basamaginin etkinligi
yerine getirme olarak kayit edilebilmesi için, ögrencinin bir elinde duran sari uçlu lego
parçasini diger elinde duran mavi tekerlegi takmasi beklenmistir. Ögretim sirasindaki
her oturumda çizelgede yer alan her bir etkinlik benzer sekilde degerlendirilmistir.
Yardimsiz yapilan dogru tepkiler için veri toplama formuna “+” , yardimla yapilan
tepkiler için “- ” koyularak, dogru yüzdesi hesaplanmis ve elde edilen veriler grafige
islenmistir.

3.9.3. Güvenirlik Verilerinin Toplanmasi
Arastirma süresince düzenlenen tüm oturumlarin en az % 30’unda etkililik verilerinin
güvenirligine ve uygulama güvenirligine iliskin veriler toplanmistir. Arastirmanin
güvenirlik verilerini toplayan kodlayicilara uygulama öncesinde uygulama süreci,
bagimli degiskenler ve veri toplama formlari konusunda bilgi verilmis ve örnek bir
ögretim oturumu yapilmistir. Arastirmanin etkililik verilerinin güvenirligi arastirmaci ve
özel egitim alaninda lisansüstü egitim yapmis olan bir kodlayici tarafindan toplanirken;
uygulama güvenirligi verileri de etkililik verilerine iliskin güvenirlik verilerini toplayan
kodlayici ve farkli bir alanda lisansüstü egitim yapmis olan bir kodlayici tarafindan
toplanmistir.
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Tablo 3.4. Serbest Zaman Becerileri Için Etkinlikle Ilgili Olma ve Olmama Davranislarinin Tanimi
Etkinlikle Ilgili Olma
1.

Resimli

etkinlik

çizelgesinde

Etkinlikle Ilgili Olmama
yer

alan

1.

Resimli etkinlik çizelgesinde yer alan serbest

serbest zaman becerisinin materyallerine

zaman

becerisinin

bakma/ilgilenme

bakmama/ilgilenmeme

materyallerine

(çocugun etkinlige/oyuna /oyun materyallerine

(çocugun etkinlige/oyuna /oyun materyallerine

bakmasi)

bakmamasi/ilgilenmemesi firlatip atmasi veya
reddetmesi )

2.

Ögretmen elle yönlendirme ve asamali
yardim

süreçlerini

uygularken

2.

fiziksel

Ögretmen
yardim

yardimi kabul etme

elle

yönlendirme

süreçlerini

ve

asamali

uygularken

fiziksel

yardimi kabul etmeme, aglama veya problem
davranis gösterme

3.

Etkinlikle
(sapkayi

4.

ilgili
basina

davranislarda
giyme,

kendi

bulunma

3.

gözünü,

Etkinlikle

ilgili

(sapkayi

basina

ifadelerde
giyme,

bulunmama

kendi

gözünü,

burnunu vb. gösterme, arabayi/treni sürme

burnunu vb. gösterme, arabayi/treni sürme

gibi).

gibi).

Etkinlik süresince beceri kitabina/önüne

4.

konan araçlara bakarak etkinligi yapma

Etkinlik

süresince

beceri

kitabina/önüne

konan araçlara bakmadan etkinlige yapma
veya etrafina bakarak etkinligi yapmaya
çalisma

5.

Beceri

analizinde

yer

alan

etkinligi

5.

tamamlama

Beceri

analizinde

yer

alan

etkinligi

tamamlamayi reddetme, etkinligi yapmasini
engelleyecek

düzeyde

kendini

uyarici

davranislar yapma, aglama vb. davranislar
sergileme.
6.

Ögretmen pekistireci verirken ögretmeni

6.

bekleme

Ögretmen

pekistireci

beklememe

kendini

verirken
uyarici

ögretmeni
davranislar

yapma, aglama vb. davranislar sergileme.
7.

Etkinlik
becerileri

sonunda
sirasinda

ve

sosyal

ögretmenin

etkilesim
verdigi

7.

Etkinlik

sonunda

becerileri

ve

sirasinda

sosyal

etkilesim

ögretmenin

verdigi

kendini

uyarici

yönergelere (arabayi/treni sürelim, ……..

yönergelere

uymama

toplayalim, ……… kaldiralim) uyma*

davranislar yapma, aglama, camdan bakma
vb. davranislar sergileme *

8.

Kendini uyarici davranislar sergilese bile
etkinligi yapma

* Resimli etkinlik çizelgelerinin ögretimi sirasinda uygulamaci sadece etkinlikler tamamlandiktan sonra
ve sosyal etkilesim becerilerinin gerçeklestirildigi sirada ögrenciler ile etkinlikle ilgili konusur.
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3.9.3.1. Etkililik Verilerinin Güvenirligi
Arastirma sirasinda düzenlenen tüm oturumlarda toplanan veriler arastirmaci tarafindan
kodlanmistir. Kodlanan verilerin güvenirligini sinamak amaciyla düzenlenen tüm
oturumlarin

% 30’u bir baska kodlayici tarafindan “Etkililik Verisi Güvenirlik

Formlari” kullanilarak bagimsiz bir sekilde kodlanmis ve böylece kodlayicilar arasi
güvenirlik yöntemiyle etkililik verilerinin güvenirligi sinanmistir. Arastirmada
kodlayicilar arasi güvenirlik verileri, oturumlarinin % 30’unda “görüs birligi/(görüs
ayriligi+görüs birligi)X100” formülü kullanilarak hesaplanmistir (Tekin-Iftar ve
Kircaali-Iftar, 2004).

Harun için belirlenen kodlayicilar arasi güvenirlik verileri tüm toplu yoklama
oturumlari için çizelge izleme becerisinde % 93 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 97 olarak belirlenmistir. Toplu yoklama oturumlarinda etkinlikle ilgili olma
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 91 ile % 95 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 93 olarak kayit edilmistir. Etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer
alan legolardan model yapma, patates adamin parçalarini takma becerileri için toplu
yoklama oturumlarindaki güvenirlik yüzdesi %100 olarak belirlenirken, labut devirme
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 90 ile % 100 ile arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 95 olarak belirlenmistir.

Toplu yoklama oturumlarinda Nedim için belirlenen kodlayicilar arasi güvenirlik
verileri çizelge izleme becerisinde % 83 ile % 96 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 95 olarak belirlenmistir. Toplu yoklama oturumlarinda etkinlikle ilgili olma
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 81 ile % 97 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 91 olarak kayit edilmistir. Etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer
alan legolardan model yapma becerisinde belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 97 ile
% 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 99, patates adamin parçalarini takma
becerisi için % 100 olarak belirlenirken, labut devirme için toplu yoklama
oturumlarindaki güvenirlik yüzdesi araligi % 95 ile % 100 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 98 olarak belirlenmistir.
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Berk için belirlenen kodlayicilar arasi güvenirlik verileri toplu yoklama oturumlari için
çizelge izleme becerisinde % 91 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama %
98 olarak belirlenmistir. Toplu yoklama oturumlarinda etkinlikle ilgili olma için
belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 95 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 97 olarak kayit edilmistir. Etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer
alan legolardan model yapma, labut devirme becerileri için toplu yoklama
oturumlarindaki güvenirlik yüzdesi %

100 olarak belirlenirken, patates adamin

parçalarini takma becerisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 90 ile % 100
arasinda degisiklik göstererek ortalama % 96 olarak belirlenmistir.

Harun için ögretim oturumlari sirasinda çizelge izleme becerisi için belirlenen ortalama
güvenirlik yüzdesi araligi % 79 ile % 93 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 84
olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma davranisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi
araligi % 73 ile % 98 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 88 olarak belirlenmistir.
Harun için etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer alan labut devirme becerisi
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 80 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 95 olarak belirlenirken, legodan model yapma için % 100 ve patates adamin
parçalarini takma için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 80 ile % 100 arasinda
degisiklik göstererek ortalama % 93 olarak belirlenmistir.

Ögretim oturumlari sirasinda Nedim için çizelge izleme becerisinde belirlenen ortalama
güvenirlik yüzdesi araligi % 86 ile % 96 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 94
olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma davranisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi
araligi % 86 ile % 95 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 90 olarak belirlenmistir.
Nedim için etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer alan legodan model yapma
becerisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 82 ile % 100 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 93 olarak belirlenirken, patates adamin parçalarini takma için
belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 70 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 85 olarak belirlenmistir. Labut devirme için belirlenen güvenirlik yüzdesi
% 90 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 98 olarak belirlenmistir.
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Berk için ögretim oturumlari sirasinda çizelge izleme becerisi için belirlenen ortalama
güvenirlik yüzdesi araligi % 89 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 96
olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma davranisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi
araligi % 97 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 99 olarak
belirlenmistir. Harun için etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer alan legodan
model yapma için belirlenen güvenirlik yüzdesi % 100 olarak belirlenirken, patates
adamin parçalarini takma için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 90 ile % 100
arasinda degisiklik göstererek ortalama % 98 olarak belirlenmistir. Labut devirme için
belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 80 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 95 olarak belirlenmistir.

Ögretim tamamlandiktan sonra düzenlenen izleme oturumlarinda Harun için belirlenen
güvenirlik yüzdeleri etkinligi yerine getirme davranislarinin tümünde % 100 olarak
belirlenmistir. Izleme oturumlarinda çizelge izleme becerisinde belirlenen güvenirlik
yüzdesi araligi ise % 86 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 93 olarak
belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma için belirlene n güvenirlik yüzdesi araligi ise % 88
ile % 97 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 93 olarak belirlenmistir.

Izleme oturumlarinda Nedim için belirlenen güvenirlik yüzdeleri etkinligi yerine
getirme davranislarinin tümünde % 100 olarak belirlenmistir. Izleme oturumlarinda
çizelge izleme becerisinde belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 93 ile % 96
arasinda degisiklik göstererek ortala ma % 95 olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 89 ile % 96 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 93 olarak belirlenmistir.

Berk içinde izleme oturumlarinda belirlenen güvenirlik yüzdeleri etkinligi yerine
getirme davranislarinin tümünde % 100 olarak belirlenmistir. Izleme oturumlarinda
çizelge izleme becerisinde belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 88 ile % 94
arasinda degisiklik göstererek ortalama % 91 olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma
için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 96 ile % 98 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 97 olarak belirlenmistir.
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Genelleme oturumlarinda Hakan için çizelge izleme becerisi için belirlenen güvenirlik
yüzdesi % 100 olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma için belirlenen güvenirlik
yüzdesi araligi ise % 100 ile % 94 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 97 olarak
belirlenmistir. Etkinligi yerine getirme davranislarinda patates adam, labut devirme ve
legodan model yapma için % 100 olarak belirlenmistir.

Genelleme oturumlarinda Nedim için belirlenen güvenirlik yüzdeleri çizelge izleme
becerisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 94 ile % 100 arasinda degisiklik
göstermis ve ortalama % 97 olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma için belirlenen
güvenirlik yüzdesi araligi ise % 89 ile % 98 arasinda degisiklik göstererek ortalama %
94 olarak belirlenmistir. Etkinligi yerine getirme davranislarinda patates adam, labut
devirme ve legodan model yapma için % 100 olarak belirlenmistir.

Berk için genelleme oturumlarinda belirlenen güvenirlik yüzdeleri çizelge izleme
becerisi için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi % 100 olarak belirlenmistir. Etkinlikle
ilgili olma için belirlenen güvenirlik yüzdesi araligi ise % 94 ile % 98 arasinda
degisiklik göstererek ortalama

% 96 olarak belirlenmistir. Etkinligi yerine getirme

davranislarinda patates adam, labut devirme ve legodan model yapma için güvenirlik
yüzdesi % 100 olarak belirlenmistir.

3.9.3.2. Uygulama Güvenirligi
Uygulamacinin gerçeklestirdigi uygulamanin hazirlanan uygulama planina ne ölçüde
uygunluk gösterdigini belirlemek amaci ile uygulamaya iliskin veri toplanmis ve
böylece uygulamanin güvenirligi sinanmistir. Ayrica ilgili literatür uygulama
güvenirliginde uygulamaya iliskin veri toplamanin yani sira, arastirmada uygulamayi
yürüten kisinin arastirma konusu hakkindaki bilgi ve deneyimine de dikkat çekmektedir.
Bu çalismada uygulamanin arastirmacinin kendisi tarafindan yürütülmüs olmasi,
uygulamacinin arastirmanin planlanmasi asamasinda arastirma konusuyla ilgili iki
haftalik bir gözlem yapmis olmasi ve bu gözlemin otistik özellikler gösteren çocuklarin
egitimi alaninda Amerika’da hizmet veren bir egitim kurumunda (Princeton Child
Development Institute) gelistirilen “Etkinlik Çizelgeleri” uygulamasini Türkiye’de ilk
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olarak uygulayan bir kurumda gerçeklestirilmis olmasi ve arastirmacinin otistik
özellikler gösteren çocuklara ögretim sunma ile ilgili deneyim sahibi olmasinin yani
sira, otizm tanisi almis bir ögrenci ile resimli etkinlik çizelgeleri ile serbest zaman
becerilerinin ögretimine yönelik olarak yapmis oldugu pilot çalisma yapilmis olmasi ve
ayni zamanda arastirmacinin arastirma konusu ile ilgili bir çalistaya katilarak tez konusu
ile ilgili bilgi ve deneyimlerini gelistirmis olmasi da uygulama güvenirligi açisindan
önemli görünmektedir.

Düzenlenen tüm oturumlarin % 30’unda bagimsiz iki kodlayici “Uygulamaya
Güvenirligi Veri Toplama Formu’nu” kullanarak uygulamaya iliskin güve nirlik
verilerini kodlamistir. Arastirmada uygulama güvenirligi verileri, oturumlarinin %
30’unda “gözlenen uygulamaci davranisi/planlanan uygulamaci davranisiX100”
formülü kullanilarak hesaplanmistir (Tekin-Iftar ve Kircaali-Iftar, 2004). Uygulama
güvenirligi verileri çizelge izleme becerisinin ve çizelge içinde yer alan serbest zaman
becerilerinin ögretimi sirasinda izlenen basamaklara iliskin olarak tüm deneklerde
toplanmistir.

Tablo 3.5. Çizelge izleme becerisi ögretim süreci uygulama güvenirligi sonuçlari
Uygulamaci Davranislari

Harun

1.

Araç-gerecin düzenlenmesi

% 100

% 100

2.

Pekistireçlerin hazirlanmasi

% 100

% 100

3.

Dikkat saglayici ipucu sunma

% 96
(95 -97)
% 97
(97-97)
% 100

% 100

% 100

4.

Baslangiç yönergesinin verilmesi

% 100

% 100

5.

Tepkide bulunma süresince bekleme (5sn)

6.

Elle yönlendirme yapilmasi

7.

Pekistirme

% 100

8.

Ipucu siliklestirme sürecinin uygulanmasi

% 100

% 98
(98-98)
% 97
(97-97)
% 97
(97-97)
% 96
(95 -97)
% 100

% 99
(98-100)
% 100

Nedim

Berk

% 100
% 100
% 100
% 100
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3.9.4. Genelleme Verilerinin Toplanmasi
Çizelge izleme becerisi, etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme davranislarinin
farkli kisi (ögretmen), ortam ve zamana genellenip genellenmedigine iliskin ön test-son
test modeli kullanilarak veri toplanmistir. Genelleme oturumlari uygulanirken çizelge
izleme becerisi ön test oturumunda ögretmenler arastirmanin uygulama süreci ile benzer
bir biçimde öncelikle denegin dikkatinin saglanabilmesi için denege özel dikkati
saglayici ipucu (örn., “…….oyun oynamak ister misin?”) sunmustur. Denek çalismaya
hazir oldugunu isaretle ya da sözel olarak ifade ettiginde ya da olumsuz bir tepki
göstermediginde ögretmen tarafindan pekistirilmis ve beceri yönergesi sunulmustur
(örn., “Harikasin! “ Harun. oyun zamani”). Bir sonraki asamada ögretmen denegin
tepkide bulunmasi için 5 sn. süre ile beklemistir. Bu süre içinde denek çizelge izleme
becerisinde gerekli olan basamaklari uygulamaya baslamasi ve en az bir basamagi
dogru tamamlamasi durumunda pekistirilmistir (örn., “harikasin sen bana ne güzel
baktin”).

Genelleme ön test oturumlari sirasinda etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme
davranislari için deneklerin ögretmenleri ile ayri oturumlar düzenlenmemis bu
davranislarda uygulamaci tarafindan toplanan baslama düzeyi verileri ön test genelleme
oturumu verileri olarak kabul edilmistir.

3.9.5. Sosyal Geçerlik Verilerinin Toplanmasi
Bu arastirmada, okulöncesi dönemdeki otistik özellik gösteren çocuklara serbest zaman
becerilerinin yer aldigi resimli etkinlik çizelge lerini izleme becerisi ve etkinligi yerine
getirme davranislarinin ögretimi sürecinde elde edilen sonuçlarin denekler açisindan
önemini belirle yebilmek amaciyla, deneklerin anneleri ve devam ettikleri kurumdaki
ögretmenleri ile görüsmeler yapilmistir. Arastirma sona erdikten sonra arastirmanin
baslama düzeyindeki ve en son ögretim oturumundaki görüntüler annelere ve
ögretmenlere ayri ayri izletilmis, daha sonra elde edilen bulgularin uygunlugunu
degerlendirmek üzere annelerin ve çocuklarin ögretmenlerinin görüsleri alinmistir.
Sosyal geçerlik verilerini toplamak amaciyla anneler ve ögretmenler için farkli
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sorulardan olusan yari yapilandirilmis görüsme soru formlari hazirlanmistir (Ek 4.1. ve
Ek 4.2.). Görüsmelerde soru formlarinin kullanilmasinin yani sira görüsmelerin ses
kaydi da alinmistir.

3.10. Verilerin Analizi
Bu bölümde, etkililik, genelleme ve sosyal geçerlik verilerinin analizine yer verilmistir.

3.10.1. Etkililik Verilerinin Analizi
Arastirma sonunda elde edilen etkililik verileri, grafiksel analiz yoluyla analiz
edilmistir. Arastirma bulgulari analiz edildigi grafikte yatay eksen oturum sayisini,
düsey eksen ise, bagimli degiskelere iliskin dogru tepki yüzdesini ifade etmektedir.

3.10.2. Genelleme Verilerinin Analizi
Arastirma sonunda elde edilen genelleme verileri, ön test-son test modeliyle sütun
grafigi üzerinde gösterilerek analiz edilmistir. Arastirma bulgulari analiz edildigi
grafikte yatay eksen bagimli degiskenlere iliskin genelleme verilerini, düsey eksen ise,
bagimli degiskelere iliskin genelleme oturumlarinda elde edilen dogru tepki yüzdelerini
ifade etmektedir.

3.10.3. Sosyal Geçerlik Verilerinin Analizi

Yari yapilandirilmis görüsmeler ile ögretmenler ve annelerden elde edilen sosyal
geçerlik verileri betimsel analiz teknigi ile çözümlenmistir. Betimsel analiz arastirmanin
amaçlari kapsaminda kuramsal yapinin bilindigi durumlarda gerçeklestirilir. Verilerin
çözümlemesinde temasal yapi arastirma sorulari temelinde olusturabilir. Betimsel
analizin temel adimlari Yildirim ve Simsek (2005) tarafindan analiz için çerçeve
olusturma, tematik çerçeveye göre verilerin islenmesi, bulgularin tanimlanmasi ve
yorumlanmasi seklinde açiklanmaktadir.
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Arastirma kapsaminda ögretmenler ve aileler ile gerçeklestirilen görüsmelere ait
görüsme sorulari arastirmaci tarafindan hazirlandiktan sonra uzman görüsüne
sunulmustur. Uzman görüsleri dogrultusunda görüsme formlarina son halleri verilmistir.
Görüsme formlari hazirlandiktan sonra ögretmenler ve anneler ile görüsmeleri
gerçeklestirmek amaciyla randevu alinmistir. Görüsülecek kisilerin belirttigi gün ve
saatlerde görüsmeler gerçeklestirilmistir. Her bir görüsme görüsülen kisilerin izinleriyle
ses kayit cihazi ile kayit altina alinmistir.

Görüsmelerin ardindan veriler arastirmaci tarafindan öncelikle bilgisayar ortamina
aktarilmistir. Bilgisayar ortamina aktarilan tüm veriler ses kayitlari ile birlikte bir
uzmana verilmis ve verilerin bilgisayar ortamina dogru bir biçimde aktarildigi
onaylanmistir. Arastirmaci veri analizinde kullanacagi indekslere verileri aktarmis ve
temalari olusturmustur. Dökümü yapilan ham veriler ile birlikte elde edilen temalardan
olusan bir kodlama anahtari baska bir arastirmaciya verilerek kodlayicilar arasi
güvenirlik çalismasi yapilmistir. Son asamada ise elde edilen temalar çerçevesinde
bulgular tanimlanmis ve yorumlanmistir.
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BÖLÜM IV

BULGULAR

Bu bölümde, deneklerin çizelge izleme becerisini kazanma ve sürdürme düzeylerine
iliskin bulgulara ve deneklerin çizelge izleme becerisini ögrenmeleri sürecinde, çizelge
içinde yer alan serbest zaman becerileri ile ilgili etkinlikleri yerine getirme
davranislarini kazanmalarina ve sürdürmelerine iliskin bulgulara yer verilmistir. Bu
bölümde ayni zamanda çizelge izleme becerisinin ve etkinligi yerine ge tirme
davranislarinin ögretiminin deneklerin etkinlikle ilgili olma davranislari üzerindeki
etkilerine iliskin bulgulara ve deneklerin çizelge izleme becerisini farkli kisi
(ögretmenleri), ortam ve zamana genellemelerine ve sosyal geçerlilige iliskin bulgulara
da yer verilmistir. Deney sürecinde evre degistirme karari çizelge izleme becerisi ve
etkinligi yerine getirme davranislarinda ölçütün (% 80) karsilanmasina göre alinmistir.

4.1. Çizelge Izleme Becerisini Kazanma ve Sürdürme Düzeyine Iliskin Bulgular

Arastirmaya katilan deneklerden her birinin çizelge izleme becerisini kazanma ve
sürdürme düzeylerine iliskin bulgular Sekil 4.1’de gösterilmistir. Sekilde her denek için
iki farkli grafik olmak üzere toplam alti grafik yer almaktadir. Bu grafiklerden 1., 3., ve
6., grafik her denegin çizelge izleme becerisini kazanma, sürdürme ve etkinlikle ilgili
olma davranislarindaki düzeylerini göstermektedir

4.1.1. Birinci Denek Harun’un Çizelge Izleme Becerisini Kazanma ve
Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular

Harun’un çizelge izleme becerisini kazanma düzeyine iliskin olarak yoklama, uygulama
ve izleme evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir.
Sekilde yer alan birinci grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde (birinci toplu
yoklama) Harun çizelge izleme becerisini % 0 düzeyinde gerçeklestirmistir. Düzenlenen
üç baslama düzeyi oturumunda kararli veri elde edildigi için çizelge izleme becerisinin
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Sekil 4.1. Deneklerin çizelge izleme, etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma düzeylerine
iliskin yoklama, uygulama ve izleme oturumlarindaki dogru tepki yüzdeleri
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ögretimine geçilmistir. Uygulama evresinde çizelge izleme becerisindeki, dogru tepki
yüzdesi % 27 ile % 96 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 78 olarak belirlenmistir.
Harun uygulama evresinde düzenlenen 11.,12., ve 13. oturumlarda % 93 ile % 96
arasinda dogru tepkide bulunmus ve çizelge izleme becerisinde ortalama % 94
düzeyinde performans göstererek belirlenen ölçütü karsilamistir. Bu oturumlardaki
dogru tepki yüzdesi ise degisiklik göstermistir. Çizelge izleme becerisi ögretim
oturumlarindan sonra düzenlenen ikinci toplu yoklama evresinde Harun’un çizelge
izleme becerisinde göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 93 ile

% 86 arasinda

degisiklik göstermis ve ortalama % 89 olarak belirlenmistir. Daha sonra düzenlenen
üçüncü toplu yoklama oturumunda dogru tepki yüzdesi % 86 ile % 93 arasinda
degisiklik göstererek ortalama % 90 olarak belirlenmistir. Son olarak düzenlenen
dördüncü toplu yoklama oturumunda belirlenen dogru tepki yüzdesi ise % 82 ile % 96
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 90 olarak belirlenmistir.

Harun, çizelge izleme becerisinin ögretimine iliskin ögretim sona erdikten bir hafta
sonra düzenlenen ilk izleme oturumunda

% 82; uygulamadan üç hafta sonra

düzenlenen ikinci izleme oturumunda ise % 89 düzeyinde dogru tepkide bulunmustur.

4.1.2. Ikinci Denek Nedim’in Çizelge Izleme Becerisini Kazanma ve
Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular

Nedim’in çizelge izleme becerisini kazanma düzeyine iliskin olarak yoklama, uygulama
ve izleme evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir.
Sekilde yer alan üçüncü grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde (birinci toplu
yoklama) ve ikinci toplu yoklama evresinde Nedim çizelge izleme becerisini % 0
düzeyinde gerçeklestirmistir. Uygulama evresinde çizelge izleme becerisindeki, dogru
tepki yüzdesi % 16 ile % 86 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 57 olarak
geçerlesmistir. Nedim, uygulama evresinde düzenlenen 11.,12., ve 13. oturumlarda %
83 ile % 86 arasinda dogru tepki göstermis ve ortalama % 85 düzeyinde dogru tepkide
bulunarak çizelge izleme becerisinde belirlenen ölçütü karsilamistir. Nedim’in çizelge
izleme becerisi ögretim oturumlarindan sonra düzenlenen üçüncü toplu yoklama
oturumunda göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi ise % 76 ile % 93 arasinda degisiklik
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göstermis ve ortalama % 86 olarak belirlenmistir. Son olarak düzenlenen toplu yoklama
oturumunda ise Nedim % 73 ile % 86 arasinda dogru tepki göstermis ve ortalama % 80
düzeyinde dogru tepkide bulunmustur.

Nedim, çizelge izleme becerisinin ögretimine iliskin ögretim sona erdikten bir hafta
sonra düzenlenen ilk izleme oturumunda % 86, üç hafta sonra düzenlenen ikinci
izleme oturumunda % 83 düzeyinde dogru tepkide bulunmustur.

4.1.3. Üçüncü Denek Berk’in Çizelge Izleme Becerisini Kazanma ve
Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular

Berk’in çizelge izleme becerisini kazanma düzeyine iliskin olarak yoklama, uygulama
ve izleme evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir.
Sekilde yer alan besinci grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde, ikinci toplu
ve üçüncü toplu yoklama evresinde Berk çizelge izleme becerisini % 0 düzeyinde
gerçeklestirmistir. Uygulama evresinde çizelge izleme becerisindeki, dogru tepki
yüzdesi % 20 ile % 96 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 70 olarak
geçerlesmistir. Ayrica Berk uygulama evresinde düzenlenen 10.,11., ve 12. oturumlarda
% 93 ile % 96 arasinda dogru tepki göstermis ve ortalama % 94 düzeyinde dogru
tepkide bulunarak çizelge izleme becerisinde belirlenen ölçütü karsilamistir. Son olarak
düzenlenen toplu yoklama oturumunda belirlenen dogru yüzdesi ise % 89 ile % 96
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 92 olarak belirlenmistir.

Berk, çizelge izleme becerisinin ögretimine iliskin ögretim sona erdikten bir hafta sonra
düzenlenen ilk izleme oturumunda % 96, üç hafta sonra düzenlenen ikinci izleme
oturumunda % 93 düzeyinde dogru tepkide bulunmustur.
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4.2. Etkinligi Yerine Getirme Becerisini Kazanma ve Sürdürme Düzeyine Iliskin
Bulgular
Arastirmaya katilan deneklerden her birinin resimli etkinlik çizelgeleri içinde yer alan
serbest zaman becerilerini gerçeklestirme düzeylerine iliskin bulgular Sekil 4.1’de
gösterilmis ve izleyen bölümde ayrintili olarak açiklanmistir. Sekilde yer alan 2.,4., ve
6., grafik her denegin etkinligi yerine getirme davranislarini kazanma ve sürdürme
düzeylerini göstermektedir.

4.2.1. Birinci Denek Harun’un Etkinligi Yerine Getirme Davranisini Kazanma ve
Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular

Harun’un etkinligi yerine getirme davranisina iliskin olarak yoklama, uygulama ve
izleme evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir.
Sekilde yer alan ikinci grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde (birinci toplu
yoklama) Harun etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer alan legolardan araba
yapma ve labut devirme serbest zaman becerilerini % 0 düzeyinde gerçeklestirmistir.
Patates adamin parçalarini takma becerisi ile ilgili baslama düzeyinde göstermis oldugu
dogru tepki yüzdesi ise % 0 ile % 10 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 6
olarak belirlenmistir. Çizelge izleme becerisinin ögretimi sirasinda resimli etkinlik
çizelgesi içinde yer alan serbest zaman becerilerinin ögretimine iliskin uygulama
evresinde legolardan araba yapama becerisinde elde edilen ortalama dogru tepki
yüzdeleri

% 0 ile % 94 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 61 olarak

belirlenmistir. Patates adamin parçalarini takma becerisinde belirlenen dogru tepki
yüzdeleri % 0 ile % 100 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 74 olarak
belirlenmistir. Labut devirme becerisinde göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi ise % 0
ile % 90 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 65 olarak belirlenmistir. Uygulama
sirasinda Harun legolardan araba yapama becerisinde 11., 12., ve 13. oturumlarda
göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 82 ile % 94 arasinda degisiklik göstermis ve
ortalama % 86 düzeyinde gerçekleserek belirlenen ölçütü karsilamistir. Patates adamin
parçalarini takma becerisinde 6., 7., ve 8. oturumlarda göstermis oldugu dogru tepki
yüzdesi % 80 ile % 90 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 87 olarak belirlenip

78

istenilen ölçütü karsilamistir. Labut devirme becerisinde ise 11., 12., ve 13. oturumlarda
% 90 düzeyinde dogru tepki göstererek belirlenen ölçütü karsilamistir. Çizelge izleme
becerisi ögretim oturumlarindan sonra düzenlenen ikinci toplu yoklama evresinde
Harun legolardan araba yapama becerisindeki dogru tepki yüzdesi, % 88 ile % 94
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 90 olarak belirlenmistir. Patates adamin
parçalarini takma becerisindeki dogru tepki yüzdesi % 80 ile % 100 arasinda degisiklik
göstermis ve ortalama % 90 olarak belirlenmistir. Labut devirme becerisinde göstermis
oldugu dogru tepki yüzdesi ise % 90 olarak belirlenmistir. Daha sonra düzenlenen
üçüncü toplu yoklama oturumunda dogru tepki yüzdesi, legolardan araba yapama
becerisinde % 82 ile % 88 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 84 olarak
belirlemistir. Patates adamin parçalarini takma becerisinde ise göstermis oldugu dogru
tepki yüzdesi % 80 ile % 90 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 87 olarak
belirlenmistir. Üçüncü toplu yoklama oturumunda labut devirme becerisindeki dogru
tepki yüzdesi ise % 90 olarak belirlenmistir. Son olarak düzenlenen dördüncü toplu
yoklama oturumunda legolardan araba yapama için belirlenen dogru tepki yüzdesi
araligi % 76 ile % 88 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 82 olarak
belirlenmistir. Patates adamin parçalarini takma için belirlenen dogru tepki yüzdesi
araligi % 80 ile % 90 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 87 olarak belirlenmistir.
Labut devirme becerisi için belirlenen dogru davranis yüzdesi araligi ise % 70 ile % 90
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 83 olarak belirlenmistir.

Harun’un, etkinligi yerine getirme davranislarina iliskin ögretim sona erdikten bir hafta
sonra düzenlenen ilk izleme oturumundaki dogru tepki yüzdeleri legolardan araba
yapma becerisinde % 82; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 90 ve labut
devirme becerisinde % 70 olarak belirlenmistir. Uygulamadan üç hafta sonra
düzenlenen ikinci izleme oturumunda ise doru tepki yüzdeleri legolardan araba yapama
becerisinde % 88; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 90 ve labut devirme
becerisinde % 90 olarak belirlenmistir.
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4.2.2. Ikinci Denek Nedim’in Etkinligi Yerine Getirme Davranisini Kazanma
ve Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular
Nedim’in etkinligi yerine getirme davranisina iliskin olarak yoklama, uygulama ve
izleme evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir.
Sekilde yer alan dördüncü grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde (birinci
toplu yoklama) Nedim etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer alan legolardan
araba yapma ve labut devirme serbest zaman becerilerini % 0 düzeyinde
gerçeklestirmistir. Patates adamin parçalarini takma becerisi ile ilgili baslama düzeyinde
göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 0 ile % 10 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 6 olarak belirlenmistir. Ikinci toplu yoklama evresinde de Nedim etkinligi
yerine getirme davranislari arasinda yer alan legolardan araba yapma ve labut devirme
becerilerini % 0 düzeyinde gerçeklestirmistir. Patates adamin parçalarini takma
becerisinde göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 0 ile % 10 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 3 düzeyinde gerçeklestirmistir. Çizelge izleme becerisinin
ögretimi sirasinda resimli etkinlik çizelgesi içinde yer alan serbest zaman becerilerinin
ögretimine iliskin uygulama evresinde legolardan araba yapama becerisinde elde edilen
ortalama dogru tepki yüzdeleri % 0 ile % 100 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama
% 63 olarak belirlenmistir. Patates adamin parçalarini takma becerisinde göstermis
oldugu dogru tepki yüzdesi araligi % 0 ile % 100 arasinda degisiklik göstermis ve
ortalama % 58 olarak belirlenmistir. Labut devirme becerisinde göstermis oldugu dogru
tepki yüzdesi ise % 0 ile % 80 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 53
düzeyinde gerçeklesmistir. Uygulama sirasinda Nedim legolardan araba yapama
becerisinde 7., 8., ve 9. oturumlarda göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 82 ile %
100 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 90 düzeyinde gerçekleserek belirlenen
ölçütü karsilamistir. Patates adamin parçalarini takma becerisinde 9., 10., ve 11.
oturumlarda göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi ise % 80 ile % 90 arasinda degisiklik
göstermis ve ortalama % 86 düzeyinde gerçekleserek belirlenen ölçütü karsilamistir.
Labut devirme becerisinde 7., 8., ve 9. oturumlarda % 80 düzeyinde dogru tepki
göstererek ölçütü karsilamistir. Çizelge izleme becerisi ögretim oturumlarindan sonra
düzenlenen üçüncü toplu yoklama evresinde Nedim’in legolardan araba yapama
becerisinde göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi % 94 ile % 100 arasinda degisiklik
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göstermis ve ortalama % 98 olarak belirlenmistir. Patates adamin parçalarini takma
becerisinde % 100; labut devirme becerisinde ise göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi
% 80 ile % 90 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 87 düzeyinde gerçeklesmistir.
Son olarak düzenlenen dördüncü toplu yoklama oturumunda legolardan araba yapama
için belirlenen dogru tepki yüzdesi araligi % 88 ile % 100 arasinda degisiklik göstermis
ve ortalama % 94 olarak belirlenmistir. Patates adamin parçalarini takma için % 100 ve
labut devirme becerisi için belirlenen dogru tepki yüzdesi araligi ise % 60 ile % 90
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 70 olarak belirlenmistir.

Nedim’in, etkinligi yerine getirme davranislarina iliskin ögretim sona erdikten bir hafta
sonra düzenlenen ilk izleme oturumundaki dogru tepki yüzdeleri legolardan araba
yapama becerisinde % 94; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 90 ve labut
devirme becerisinde % 90 olarak belirlenmistir. Uygulamadan üç hafta sonra
düzenlenen ikinci izleme oturumunda ise doru tepki yüzdeleri legolardan araba yapama
becerisinde % 82; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 100 ve labut devirme
becerisinde % 80 olarak belirlenmistir.

4.2.3. Üçüncü Denek Berk’in Etkinligi Yerine Getirme Davranisini Kazanma
ve Sürdürme Düzeylerine Iliskin Bulgular
Berk’in etkinligi yerine getirme davranisina iliskin olarak yoklama, uygulama ve izleme
evrelerinde gösterdigi dogru tepki yüzdeleri Sekil 4.1’de gösterilmektedir. Sekilde yer
alan altinci grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi evresinde (birinci toplu yoklama)
ve ikinci toplu yoklama oturumunda Berk etkinligi yerine getirme davranislari arasinda
yer alan legolardan tren yapma ve labut devirme serbest zaman becerilerini % 0
düzeyinde gerçeklestirmistir. Patates adamin parçalarini takma becerisi ile ilgili baslama
düzeyinde ve ikinci tolu yoklama oturumunda göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi ise
% 0 ile % 10 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 3 olarak belirlenmistir.
Üçüncü toplu yoklama evresinde Berk etkinligi yerine getirme davranislari arasinda yer
alan legolardan tren yapma ve labut devirme serbest zaman becerilerini % 0 düzeyinde
gerçeklestirmistir. Patates adamin parçalarini takma becerisinde göstermis oldugu dogru
tepki yüzdesi araligi ise % 0 ile % 10 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 6 olarak
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belirlenmistir. Çizelge izleme becerisinin ögretimi sirasinda resimli etkinlik çizelgesi
içinde yer alan serbest zaman becerilerinin ögretimine iliskin uygulama evresinde elde
edilen ortalama dogru tepki yüzdesi araligi legolardan araba yapama becerisinde % 5 ve
% 94 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 64 olarak belirlenmistir. Patates adamin
parçalarini takma becerisinde belirlenen dogru tepki yüzdesi araligi % 40 ile % 90
arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 75 olarak belirlenmistir. Labut devirme
becerisinde belirlenen dogru tepki yüzdesi % 0 ile % 90 arasinda degisiklik göstermis
ve ortalama % 62 olarak belirlenmistir. Uygulama sirasinda Berk resimli etkinlik
çizelgesinde yer alan serbest zaman becerilerinin tamaminda 10. 11. ve 12. oturumlarda
istenilen düzeyde dogru tepki göstererek belirlenen ölçütü karsilamistir. Berk’in
legodan tren yapma becerisinde göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi araligi % 82 ile
% 94 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 86 olarak belirlenmistir. Patates
adamin parçalarini takma ve labut devirme becerisinde göstermis oldugu dogru tepki
yüzdesi araligi ise her iki beceride de % 80 ile % 90 arasinda degisiklik göstermis ve
ortalama % 83 olarak belirlenmistir. Çizelge izleme becerisi ögretim oturumlarindan
sonra düzenlenen dördüncü toplu yoklama evresinde Berk legolardan tren yapama
becerisinde % 88 ile % 94 arasinda dogru tepki göstermis ve ortalama % 90 düzeyinde
dogru tepkide bulunmustur. Patates adamin parçalarini takma becerisinde dogru tepki
yüzdesi % 90 ile % 100 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 93 düzeyinde
dogru tepkide bulunmustur. Labut devirme becerisinde ise % 90 düzeyinde dogru
tepkide bulunmustur.
Berkin, etkinligi yerine getirme davranislarina iliskin ögretim sona erdikten bir hafta
sonra düzenlenen ilk izleme oturumundaki dogru tepki yüzdeleri; legolardan tren
yapama becerisinde % 88; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 80 ve labut
devirme becerisinde % 90 olarak belirlenmistir. Uygulamadan üç hafta sonra
düzenlenen ikinci izleme oturumunda ise doru tepki yüzdeleri legolardan tren yapama
becerisinde % 94; patates adamin parçalarini takma becerisinde % 90 ve labut devirme
becerisinde % 80 olarak belirlenmistir.
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4.3. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretiminin ve Etkinligi Yerine Getirme
Davranislarinin

Kazanilmasinin

Deneklerin

Etkinlikle

Ilgili

Olma

Davranislari Üzerindeki Etkilerine Iliskin Bulgular

Çizelge izleme becerisinin ögretiminin ve etkinligi yerine getirme davranislarinin
kazanilmasinin deneklerin etkinlikle ilgili olma davranislari üze rindeki etkilerine iliskin
bulgular Sekil 4.1’de gösterilmis ve izleyen bölümde ayrintili olarak açiklanmistir.

4.3.1. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretiminin ve Etkinligi Yerine Getirme
Davranislarinin Kazanilmasinin Birinci Denek Harun’un Etkinlikle Ilgili
Olma Davranisi Üzerindeki Etkilerine Iliskin Bulgular

Harun’un etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdelerine iliskin bulgular Sekil
4.1’de gösterilmektedir. Sekilde yer alan birinci grafikte görüldügü gibi, baslama düzeyi
evresinde (birinci toplu yoklama) Harun etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum
yüzdesi % 15 ile % 46 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 33 olarak
gerçeklesmistir. Uygulama evresinde Harun’un etkinlikle ilgili olma becerisindeki
olusum yüzdesi % 72 ile % 97 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 89 olarak
belirlenmistir. Uygulama evresinden sonra düzenlenen ikinci toplu yoklama evresinde
etkinlikle ilgili davranisinin olusum yüzdesindeki artis devam etmis ve % 93 ile % 100
arasinda degisiklik göstererek ortalama % 96 olarak belirlenmistir. Daha sonra
düzenlenen üçüncü toplu yoklama oturumunda olusum yüzdesi % 90 ile % 97 arasinda
degisiklik göstererek ortalama

% 94 olarak belirlenmistir. Son olarak düzenlenen

dördüncü toplu yoklama oturumunda belirlenen olusum yüzdesi ise % 86 ile % 97
arasinda degisiklik göstererek ortalama % 93 olarak belirlenmistir.

Ögretim sona erdikten bir hafta sonra düzenlenen ilk izleme oturumunda Harun’un
etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdesi % 86 olarak belirlenmistir.
Uygulamadan üç hafta sonra düzenlenen ikinci izleme oturumunda belirlenen olusum
yüzdesi ise % 93 olarak gerçeklesmistir.
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4.3.2. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretiminin ve Etkinligi Yerine Getirme
Davranislarinin Kazanilmasinin Ikinci Denek Nedim’in Etkinlikle Ilgili
Olma Davranisi Üzerindeki Etkilerine Iliskin Bulgular

Nedim’in etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdelerine iliskin bulgular Sekil
4.1’de gösterilmektedir. Sekilde yer alan üçüncü grafikte görüldügü gibi, baslama
düzeyi evresinde (birinci toplu yoklama) Nedim’in etkinlikle ilgili olma davranisinin
olusum yüzdesi % 20 ile % 50 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 37 olarak
belirlenmistir. Ikinci toplu yoklama evresinde etkinlikle ilgili davranisinin olusum
yüzdesi ise % 8 ile % 25 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 18 olarak
belirlenmistir. Daha sonra gerçeklestirilen uygulama evresinde etkinlikle ilgili olma
davranisindaki olusum yüzdesi % 38 ile % 93 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama
% 78 olarak belirlenmistir. Nedim’in uygulama sona erdikten sonra düzenlenen üçüncü
toplu yoklama oturumunda etkinlikle ilgili olma davranisinda göstermis oldugu dogru
tepki yüzdesi % 86 ile % 95 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 89 olarak
belirlenmistir. Son olarak düzenlenen dördüncü toplu yoklama oturumunda ise
etkinlikle ilgili olma davranisindaki olusum yüzdesi % 84 ile % 91 arasinda degisiklik
göstererek ortalama % 87 olarak belirlenmistir.

Nedim’in, ögretim sona erdikten bir hafta sonra düzenlenen ilk izleme oturumunda
etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdesi % 84 olarak belirlenirken,
uygulamadan üç hafta sonra düzenlenen ikinci izleme oturumundaki olusum yüzdesi %
85 olarak belirlenmistir.

4.3.3. Çizelge Izleme Becerisinin Ögretiminin ve Etkinligi Yerine Getirme
Davranislarinin Kazanilmasinin Üçüncü Denek Berk’in Etkinlikle Ilgili
Olma Davranisi Üzerindeki Etkilerine Iliskin Bulgular
Berk’in etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdelerine iliskin bulgular Sekil
4.1’de gösterilmektedir. Sekilde yer alan besinci grafikte görüldügü gibi, baslama
düzeyi evresinde (birinci toplu yoklama) Berk’in etkinlikle ilgili olma davranisinin
olusum yüzdesi % 26 ile % 35 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 31 olarak
gerçeklesirken, ikinci toplu yoklama evresinde davranisinin olusum yüzdesi % 20 ile %
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42 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 30 düzeyinde gerçeklesmistir. Düzenlene
üçüncü toplu yoklama evresinde etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdesi ise
% 28 ile % 45 arasinda degisiklik göstererek ortalama % 34 olarak belirlenmistir. Daha
sonra gerçeklestirilen uygulama evresinde etkinlikle ilgili olma davranisindaki olusum
yüzdesi belirgin bir artis göstermis ve % 89 ile % 98 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 95 olarak belirlenmistir. Berk’in uygulama sona erdikten sonra düzenlenen
dördüncü toplu yoklama oturumunda etkinlikle ilgili olma davranisindaki olusum
yüzdesi ise % 96 ile % 94 arasinda degisiklik göstermis ve ortalama % 95 olarak
belirlenmistir.
Berk’in, ögretim sona erdikten bir hafta sonra düzenlenen ilk izleme oturumunda
etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdesi % 95 olarak belirlenirken,
uygulamadan üç hafta sonra düzenlenen ikinci izleme oturumundaki olusum yüzdesi %
97 olarak belirlenmistir.

4.4. Genellemeye Iliskin Bulgular
Genelleme oturumlarinda hedef ögrencilerin çizelge izleme becerisinin, etkinligi yerine
getirme ve etkinlikle ilgili olma davranislarinin farkli kisi ortam ve zamana
genellenmesine yönelik veri toplanmistir. Bu oturumlar arastirmaya katilan deneklerin
kendi ögretmenleriyle, uygulamanin yürütüldügü farkli bir ortamda ve zamanda
gerçeklestirilmis ve deneklerin çizelge izleme becerisini genelleyip genellemedikleri
belirlenmeye çalisilmistir. Arastirmaya katilan tüm denekler genelleme ön test
oturumlarinda çizelge izleme becerisini farkli kisi, ortam ve zamana genellemede % 0
düzeyinde tepkide bulunurken, deneklerin son test oturumunda göstermis olduklari
dogru tepki yüzdeleri çizelge izleme becerisin de Harun için % 75; Nedim için % 76 ve
Berk için ise % 93 olarak belirlenmistir.
Hedef ögrencilerin etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma davranislarinda
göstermis olduklari dogru tepki yüzdeleri etkinligi yerine getirme davranisinda tüm
denekler için, legolardan araba yapma ve labut devirme becerilerinde % 0; patates
adamin parçalarini takma becerisinde de % 0 ile % 10 arasinda degisiklik göstererek
ortalama % 5 olarak belirlenmistir. Son test genelleme oturumunda etkinligi yerine
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getirme davranisina iliskin elde edilen veriler, Harun için, legodan araba yapma
becerisinde % 88; patates adami yapma becerisinde % 90 ve labut devirme becerisinde
% 80 olarak belirlenmistir. Genelleme oturumlarinda etkinligi yerine getirme
davranisinda Nedim tüm becerilerde % 100 düzeyinde performans göstermistir.
Etkinligi yerine getirme becerisinde Berk’in göstermis oldugu dogru tepki yüzdeleri ise;
legodan araba yapma becerisinde % 94; patates adami yapma becerisinde % 100 ve
labut devirme becerisinde de % 90 olarak belirlenmistir. Etkinlikle ilgili olma
davranisinda belirlenen dogru tepki yüzdeleri; Harun etkinlikle ilgili olma davranisinin
olusum yüzdesi % 15 ile % 46 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 33; Nedim’in
etkinlikle ilgili olma davranisinin olusum yüzdesi % 8 ile % 50 arasinda degisiklik
gösterip ortalama % 25 olarak belirlenmistir. Berk’in etkinlikle ilgili olma davranisinin
olusum yüzdesi ise % 20 ile % 42 arasinda degisiklik gösterip ortalama % 32 olarak
belirlenmistir.
Son test genelleme oturumlarinda etkinlikle ilgili olma davranisinda belirlenen dogru
tepki yüzdeleri ise Harun için; % 87 Nedim için, % 85 ve Berk içinde % 96 olarak
belirlenmistir. Elde edilen bu sonuçlar, resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisinin,
etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma davranislarinin ve farkli kisi, ortam ve
zamana büyük ölçüde genellendigini gösterir niteliktedir. Deneklerin genelleme
oturumlarina iliskin performanslari Sekil 4.2’de gösterilmektedir.
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Sekil 4.2. Deneklerin çizelge izleme, etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma düzeylerine iliskin
genelleme oturumlarindaki dogru tepki yüzdeleri
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4.5. Sosyal Geçerlik Bulgulari

Arastirmada ögretmen ve annelerle yapilan görüsmeler sonunda elde edilen veriler,
arastirmanin sosyal geçerlik ile ilgili bulgularini olusturan temalar altinda toplanarak
verilmis ve ayrica ögretmen ve annelerin sözlerinden yapilmis olan dogrudan alintilar
ile bu temalar desteklenmistir.

4.5.1.

Ögretmenlerle Yapilan Görüsmelerden Elde Edilen Sonuçlar

Arastirmaya katilan ögrencilerin ögretmenleri ile yapilan görüsmeler, resimli etkinlik
çizelgesinin otistik özellikler çocuklarin egitimlerinde kullanilmasi, çizelgenin
hazirlanmasi, resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisinde, etkinligi yerine getirme ve
etkinlikle ilgili olma davranislarindaki farkliliklar, resimli etkinlik çizelgelerinin
kullanimi ve çalismanin olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili görüsler basliklari altinda
degerlendirilmis ve ögretmenlerin görüslerini ifade eden dogrudan alintilar ile
ögretmenlerin sosyal geçerlik ile ilgili görüsleri yansitilmistir.

4.5.1.1. Resimli Etkinlik Çizelgesinin Hazirlamasiyla Ilgili Görüsler
Görüsmeye katilan iki ögretmene, resimli etkinlik çizelgelerinin hazirlanmasi süreci ile
ilgili düsünceleri sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak, görüsmelere katilan
ögretmenlerin

ikisi

de

görüs

bildirmistir.

Ögretmenlerin

verdikleri

yanitlar

dogrultusunda arastirmaya katilan ögrencilerden Harun’un ögretmeni resimli etkinlik
çizelgelerinin hazirlanmasi ile ilgili görüslerini ifade ederken “çizelgenin kolaylikla
hazirlanabilecegini düsünüyorum” diyerek konu ile ilgili düsüncesini dile getirmistir.
Berk ve Nedim’in ögretmeni ise bu konudaki görüslerini, “ee fotograflarin çekilmesi
onlarin notlara yerlestirilmesi çok uzun sürebilecek bir sey degil yani herkesin kolayca
yapabilecegi ve rahatça ulasabilecegi bir çizelge kolay yani uygulanabilir çok zaman
almayacak bir sey maddi açidan da sikinti vermeyecek bir sey diye düsünüyorum.”
sözleri ile ifade etmistir.
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4.5.1.2. Resimli Etkinlik Çizelgesi Izleme Becerisindeki Farkliliklarla
Ilgili Görüsler

Görüsmeye katilan iki ögretmene, ögrencilerin resimli etkinlik çizelge izleme becerisi
ile ilgili olarak çalismanin basindaki görüntüler ile çalismanin sonundaki görüntüler
arasinda ne gibi farkliliklar oldugu sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak görüsmelere
katilan ögretmenlerin ikisi de görüs bildirmistir. Ögretmenlerin verdikleri yanitlar
dogrultusunda çizelge izleme becerisindeki görüsler bagimsizlik temasi altinda
toplanmistir.

Bagimsizlik: Görüs bildiren iki ögretmende resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisinin
ögrencilerinin bagimsizligi açisindan katki sagladigini dile getirmisleridir. “Ee kendi
kendine bir oyun ee zamanini belirli aktiviteleri kullanarak gerçeklestirebilecegini
gördüm.”; “… bir ee bir oyun zamanini atiyorum 20 dakikalik bir oyun etkinligini kendi
kendine gerçeklestirebilecek duruma geldigini. Oyunlari ee oyunlarin arasindaki
geçisleri kendi kendine saglayabilecegini gördüm geri dönmesi adina.” ; “çocugun yine
ayni sekilde ipucuna baskasina bagli olmadan kendi kendine ee etkinligi
gerçeklestirebilmesi adina çok önemli diye düsünüyorum.” cümleleri ile ifade ederken;
Nedim’in ve Berk’in ögretmeni bu konuda ki görüslerini, “her seyi yapiyolar” ; bir
çizelgeyi takip etmeleri ondan bagimsiz olarak yani eskisinden bagimsiz olarak, bagimli
olmadan o çizelge üzerinden hareket etmeleri ona uymalari otistik çocuklar için güzel
bir sey” c ümleleri ile ifade etmistir.

4.5.1.3. Etkinligi Yerine Getirme Davranisindaki Farkliliklarla Ilgili
Görüsler
Ögretmenlere, ögrencilerin etkinligi yerine getirme davranisi (çizelgede yer alan
oyunlari ögrenmesi) ile ilgili olarak çalismanin basindaki görüntüler ile çalismanin
sonundaki görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugu sorulmustur. Bu soruyla ilgili
olarak görüsmelere katilan ögretmenlerin tamami görüs bildirmislerdir. Ögretmenlerin
verdikleri yanitlar dogrultusunda görüsler, etkinligi yerine getirme davranisinda
performans gelisimi temasi altinda toplanmistir.
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Performans Gelisimi: Görüs bildiren iki ögretmen de resimli etkinlik çizelgesi izleme
becerisinin çocuklarinin serbest zaman becerileri ile ilgili (çizelgede yer alan oyunlar)
performanslarinin arttigini ve ögrencilerin daha önce sahip olmadiklari oyun becerilerini
yapabilir hale geldiklerini ifade etmislerdir. Ögrencilerden Harun’un ögretmeni, “Yine
ilk basta hiç bilmedigi faaliyetlerle belli ipuçlari sonrasinda o geri dönüsleri filan da ip
uçlari sayesinde yapabiliyodu fakat giderek kendi kendine bagimsiz olarak yapmaya
basladi” sözleri ile ifade etmistir.

Arastirmaya katilan ögrencilerden Berk’in ve

Nedim’in ögretmeni de konu ile ilgili görüslerini, “patates adamla legodan araba
yapma da yani basta bunlarin hiçbirini bilmiyorlardi ama sonradan bunlari yani çok
güzel yapmayi ögrendiler.” sözleri ile ifade etmistir.

4.5.1.4. Etkinlikle Ilgili Olma Davranisindaki Farkliliklarla Ilgili Görüsler

Görüsmelerde etkinlikle ilgili olma davranisina iliskin olarak çalismanin basindaki
görüntüler ile çalismanin sonundaki görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugu
sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak görüsmelere katilan ögretmenlerin ikisi de görüs
bildirmistir. Ögretmenlerin verdikleri yanitlar dogrultusunda etkinlikle ilgili olma
davranisindaki farkliliklar, dikkatin arttirilmasi, istenmeyen davranislarin azaltilmasi
temalari altinda toplanmistir.

Dikkatin Arttirilmasi: Görüs bildiren iki ögretmende resimli etkinlik çizelgesi izleme
becerisinin çocuklarinin etkinlikle ilgili olma davranislari ile ilgili performanslarinin ve
oyuna, oyun materyallerine olan dikkatlerinin arttigini ifade etmisleridir. Harun’un
ögretmeni konu ile ilgili görüslerini, “bu etkinlik çizelgesine bakmaya basladiktan sonra
tamamen ilgisinin ona yogunlastigini gördüm” sözleri ile ifade etmistir. Nedim’in ve
Berk’in ögretmeni de görüslerini, “Nedim zaten çok fazla daginiklik sendromu gösteren
bir çocuk ilk basta bunlari da zaten sinifta çok yani masalari dagitma iste kendini yere
atma gibi davranislar sergilemis ama ee sonradan çok bi yardima ihtiyaç duymadan
çok güzel seyler geri çeviriyo ordaki her seyi yapiyo” cümleleri ile ifade etmistir.
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Istenmeyen davranislarin azaltilmasi: Görüs bildiren ögretmenler ayrica resimli
etkinlik çizelgesi izleme becerisinin çocuklarinin problem davranislarinin ve kendini
uyarici davranislarinin azalmasinda da etkili oldugunu ifade etmisleridir. Örnegin
Harun’un ögretmeni konu ile ilgili görüslerini, “ee davranislar ee kendini uyarici
davranislari vardi ve davranislar sergiliyordu fakat, bu davranislardan vazgeçtigini
gördüm.” cümleleri ifade etmistir. Nedim’in ve Berk’in ögretmeni ise görüslerini, “ilk
basta bunlari da zaten sinifta çok yani masalari dagitma iste kendini yere atma gibi
davranislar sergilemis ama ee sonradan…”; “Ee simdi basta söyliyim mesela Nedim
topu aldiginda direk havaya atma ya da iste topu direk karsiya firlatma gibi davranislar
sergilemis ama etkinligin sonlarina dogru yani son görüntülerde çok güzel”; “Farki
onda da (Berk için) çok fazla kendini yenileyen davranislar var sistemli ve çizelgeyi çok
güzel takip etmisler. Yani özelliklede bastaki ve sondaki görüntüler arasinda inanilmaz
farklar var.” cümleleri ile ifade etmistir.

4.5.1.5. Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Kullanimiyla Ilgili Görüsler
Kendileri ile görüsme yapilan ögretmenlere, resimli etkinlik çizelgesi uygulamasinin
otistik özellikler gösteren çocuklarinin egitimlerinde kullanilmasi ve uygulamayi kendi
ögrencilerinde kullanmayi isteyip istemedikleri ile ilgili neler düsündükleri sorulmustur.
Bu görüsler iki farkli (birinci ve besinci sorular), soru ile belirlenmistir. Ögretmenlerin
ikisi de bu konudaki görüslerini uygulamayi kullanmayi istediklerini, bunun yani sira
hangi becerilerde, nasil kullanmayi istediklerini ve konu ile ilgili görüs, soru ve
sorunlarini dile getirerek izleyen ifadeler ile ortaya koymuslardir. Harun’un ögretmeni;
“Ben de isterim. Ee daha çok sosyal etkilesim benim ilgimi çekti ve hosuma gitti. Oo
iste resmi getirmesi ögretmene ve bundan zevk almasi ben de buna yönelik çalismalar
yapmak isterim daha çok sosyal etkilesim yaninda oyun da olabilir tabi.” Nedim ve
Berk’in ögretmeni ise; “Kesinlikle kullanmak isterim. Kullanmak istedigim ögrenciler
çok su anda görüntüleri izledikten sonra daha da iyi fark ettim zaten. Yani nereden
baslamaliyim hangi becerilerden baslamaliyim. Bunu mesela aileler de kullanmak istiyo
aileleri de nasil yönlendirebilirim ve nerden baslayabilirim bu konuda yardim
istiyorum.” sözleri ile ifade etmistir. Berk ve Nedim’in ögretmeni ayrica resimli etkinlik
çizelgesi izleme becerisinin ögretiminde kullanilan yöntem ile ilgili görüslerini de,
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“Pek kullanilmiyor ama bence güzel bir sey çocuklara çok fazla sözel yönerge
vermiyoruz

sadece

yani

gerekli

oldugu

durumlarda

dokunarak.

Onlari

ee

yönlendiriyoruz sadece onun hakkinda da iyi seyler düsünüyorum. Sözel ipuçlari
çekmek zor oluyor ama fiziksel de yani daha yavas yavas ya da daha birdenbire yani
dokunmaya geçebiliyoruz.” cümleleri ile dile getirmistir.

4.5.1.6. Çalismanin Olumlu Yönleriyle Ilgili Görüsler
Görüsmelerin yapildigi ögretmenlere çalismanin olumlu bulduklari yönleri sorulmus ve
ögretmenlerin ikisi de bu soruyu yanitlamislardir. Katilimcilarin verdikleri yanitlar
dogrultusunda çalismanin olumlu yönleri ile ilgili görüsler, ögrencilerin bagimliliklarin
azaldigi, serbest zaman ve oyun becerileri ile ilgili performanslarinin arttigi yönünde
olmustur. Bu görüsler Harun’un ögretmeni tarafindan, “Ee basta söyledigim gibi
çocugun yetiskine bagli olmadan kendi kendine bir oyun etkinligini gerçeklestirebilmesi
ve kendi istedigi sekilde dile getirebilmesi çok güzel yani bunun ilerlemis asamalarini
da düsündügüm zaman…” sözleri ile ifade edilmistir. Berk ve Nedim’in ögretmeni de
konu ile ilgili görüslerini, “Olumlu iste çocuklar kendi baslarina çok güzel vakit
geçirebilecekleri üç tane etkinlik ögrenmisler bos zamanlarinda bunu yapabilecekleri
yani çizelgeye bagimli kalarak yapsalar da sonuçta bunu çok güzel yapabilecek duruma
gelmisler. Bos vakitlerinde evde oynayabilecekler sinifta yani ben ögretmen olarak bu
etkinlikleri çalistirip bunu devam ettirebilirim. Yani oyun becerileri zaten bu çocuklarda
zor ögretilen seyler, üzerinde durulmayan seyler. Bu üç etkinligi yani oyuna dökerek
oynamalari bence çok güzel olmus.” sözleri ile ifade etmistir.

4.5.1.7. Çalismanin Olumsuz Yönleriyle Ilgili Görüsler
Görüsmelerin yapildigi ögretmenlere çalismanin olumsuz bulduklari yönle ri sorulmus
ve ögretmenlerin ikisi de hosa gitmeyen olumsuz bir yönü olmadigini ifade etmistir.
Ayrica ögretmenlerden biri (Nedim ve Berk’in ögretmeni) baslangiçta olumsuz olarak
düsündügü bazi noktalar oldugunu ancak görüntüleri izledikten ve genelleme
oturumundan sonra düsüncelerinin degistigini ifade etmistir. Bu soruya Harun’un
ögretmeninin verdigi yanit, “Çalismada olumsuz buldugum bir yön yok su anda aklima
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gelen. cümleleri ile ifade etmistir. Nedim’in ve Berk’in ögretmeni ise “ Görüntüleri
izlemeden önce de olumsuz buldugum yönler suydu ki, iste çok fazla etkinlik çizelgesine
bagimli kalacaklar iste nereye kadar bu etkinlik çizelgesine bagimli kalacaklar diye
düsünmüstüm ama Berk’in ve Nedim’inkini gördükten sonra çizelgeye çok fazla bagimli
kalmadan da artik kendi basina yapabilecek duruma gelmisler.” ; “Sayfayi çeviriyo
labutlari görüyo ve labutlari devirmesi gerektigini biliyo yani o konuda da
bagimsizlasabileceklerini düsündügüm için olumsuz çok bisey düsünmüyorum. Gayet
güzel bir çalisma oldugunu düsünüyorum ve çocuklara gerçekten faydali oldugunu
düsünüyorum ayrica kendim de uygulamak istiyorum yardimlarinizla.” cümleleri ile
ifade etmislerdir.

4.5.2. Anneler Ile Yapilan Görüsmelerden Elde Edilen Sonuçlar
Arastirmaya katilan ögrencilerin anne leri ile yapilan görüsmeler resimli etkinlik
çizelgesi izleme becerisinde, etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma
davranislarindaki farkliliklar, resimli etkinlik çizelgelerinin kullanimi ve çalismanin
olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili görüs ler basliklari altinda degerlendirilmis annelerin
görüslerini ifade eden dogrudan alintilar yapilarak, annelerin sosyal geçerlik ile ilgili
görüsleri yansitilmistir.

4.5.2.1. Resimli Etkinlik Çizelgesi Izleme Becerisindeki Farkliliklarla
Ilgili Görüsler
Görüsmeye katilan annelere, ögrencilerin resimli etkinlik çizelge izleme becerisi ile
ilgili olarak çalismanin basindaki görüntüler ile çalismanin sonundaki görüntüler
arasinda ne gibi farkliliklar oldugu sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak görüsmelere
katilan annelerin ikisi (Nedim Ve Berk’in annesi) görüs bildirmislerdir. Annelerin
verdikleri yanitlar dogrultusunda çizelge izleme becerisindeki görüsler bagimsizlik
temasi altinda toplanmistir.

Bagimsizlik: Görüs bildiren iki annede resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisinin
çocuklarinin bagimsizligi açisindan katki sagladigini dile getirmistir. “ Takip etmiyor
olsaydi, herhalde büyük bir ihtimal bocalardi. O çizelge sayesinde neyi nasil
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kullanacagini neyi nasil takacagini çok güzel bir sekilde uyguluyor. Uyguladigini
gördüm.”; “Bagimsiz bir sekilde yasantisini o anda ben izlerken normal bir Berk
gördüm. Yani açikçasi. Çok güzeldi”; “Hatta bir yerde kitabi ters çeviriyor. Sonra
tekrar düzeltip kaldigi yerden devam ediyor.” sözleri ile ifade etmistir. Nedim’ in annesi
ise, Çok iyi gördüm Nedim’i o konuda. Çok güzel… Yani kendi orda kitaba bakip
kendisi alip getirmesi çok hosuma gitti. Çok güzel. Kendi istedigini kendisi bilmis,
ögrenmis. “Yapiyor hepsini. Bunlar güzel” sözleri ile konu ile ilgili görüslerini
bildirmistir.

4.5.2.2. Etkinligi Yerine Getirme Davranisindaki Farkliliklarla Ilgili
Görüsler
Annelere, ögrencilerin etkinligi yerine getirme davranisi (çizelgede yer alan oyunlari
ögrenmesi) ile ilgili olarak çalismanin basindaki görüntüler ile çalismanin sonundaki
görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugu sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak
görüsmelere katilan annelerin tamami görüs bildirmislerdir. Annelerin verdikleri
yanitlar dogrultusunda etkinligi yerine getirme davranisinda, performans gelisimi temasi
altinda toplanmistir.

Performans Gelisimi: Görüs bildiren üç annede resimli etkinlik çizelgesi izleme
becerisinin çocuklarinin serbest zaman becerileri ile ilgili (çizelgede yer alan oyunlar)
performanslarinin arttigini ve daha önce sahip olmadiklari oyun becerilerini yapabilir
hale geldiklerini ifade etmislerdir. Ögrencilerden Harun’un annesi, “Yani oyuncaklari
yapmasini… Baya bi yapiyor oyuncaklari, yani onu fark ettim.”

sözleri ile ifade

etmistir.

Arastirmaya katilan ögrencilerden Berk’in annesi konu ile ilgili görüslerini, “Ilk etapta
sizin yardiminiz sayesinde bir seyleri basariyor. Daha sonra son zamanlarda bagimsiz
bir sekilde oyuncaklari çok güzel bir sekilde takiyor. Siz de gördünüz ben çok
duygulandim izlerken…; “Evet. Özellikle onlari (bilmedigi oyunlari) seçmistik. Çok
güzel. Yani gözlemledigim kadariyla CD de izledigim kadariyla, çok çok güzel. O topu
tutup yapip… edebilmesi, patates kafanin kulaklarini, ayaklarini, her seyini takmasi,
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çok çok güzel” cümleleri ile ifade etmistir. Nedim’in annesinin etkinligi yerine getirme
davranisindaki performans gelisimi ile ilgili görüslerini; “Simdi o araba… Legodan
araba vardi evde ama arabayi yapmiyordu, O patates adam zaten yoktu bizde onu
gerçekten çok güzel ögrenmis. Çok da iyi beceriyor. Labut da yoktu. Onu da ögrenmis.”
“Bence çok güzel ögrenmis onlari mesela kisa bir zamanda…”; “Getiriyor, yapiyor,
takiyor. Bir sürü bir seyler yapiyor kendi kendine. Onu ögrendi yani. Bir aylik bir
süreçte bu bile basari yani.” sözleri ile ifade etmistir.

4.5.2.3 Etkinlikle Ilgili Olma Davranisindaki Farkliliklarla Ilgili
Görüsler
Görüsmelerde etkinlikle ilgili olma davranisina iliskin olarak çalismanin basindaki
görüntüler ile çalismanin sonundaki görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugu
sorulmustur. Bu soruyla ilgili olarak görüsmelere katilan annelerin tamami görüs
bildirmislerdir. Annelerin verdikleri yanitlar dogrultusunda etkinlikle ilgili olma
davranisindaki farkliliklar, dikkatin arttirilmasi, istenmeyen davranislarin azaltilmasi
temalari altinda toplanmistir.

Dikkatin Arttirilmasi: Görüs bildiren üç annede resimli etkinlik çizelgesi izleme
becerisinin çocuklarinin etkinlikle ilgili olma davranislari ile ilgili performanslarinin
arttigini oyuna, oyun materyallerine olan dikkatlerinin arttigini ifade etmisleridir.
Arastirmaya katilan ögrencilerden Harun’un annesi konu ile ilgili görüslerini,
“Dinlemesi baya iyi, yapmasi da iyi” “Iyi resimlere bakmasi iyi oldu.” “ Basladigi…
baslarken kötüydü. Sonradan yani baya bir fark ver çocukta.” “Ögrenmesi iyi. Önceden
ögrenmiyordu” “ Ya basta dinlemesi yoktu. Sonradan dinlemeye alisti. Dinlemesi iyi
yani” sözleri ile ifade etmistir. Nedim’in annesinin etkinlikle ilgili olma davranisindaki
performans gelisimi ile ilgili görüsleri ise; “Bastakiyle sondakinin aralarinda
uçurumlar kadar fark var.” “Önüne bakiyor. Gösteriyor, gidip alip geliyor…” sözleri
ile ifade ederken, ayni davranis ifade etmek için Berk’in annesi “Çok çok güzel. Bütün
dikkatini yogunlugunu onun üzerine vermesi süper.” cümlelerini kullanmistir..
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Istenmeyen davranislarin azaltilmasi: Görüs bildiren anneler resimli etkinlik çizelgesi
izleme becerisinin ayni zamanda çocuklarinin problem davranislarinin ve kendini
uyarici davranislarinin azalmasinda da etkili oldugunu ifade etmisleridir. Örne gin
Harun’un annesi konu ile ilgili görüslerini, “Zaten o zaman iyiydi. Sonradan sesler
azalmisti” “Simdi çalismaya devam ederken sesler azaldi. Biraktigimizda araliklarla
çikmaya basladi.” cümleleri ile ifade etmistir. Nedim’in annesinin görüsleri ise; “ Basta
nasildi… Yerlere atiyordu kendisini. Ama bu son seyrettigim CD çok güzel.” “En
azindan oglumu gayet neseli ve iyi gördüm. Hiç bagirma yok. Kendini yerlere atmiyor.”
sözleri ile ifade ederken, problem davranislarin ve kendini uyarici davranislar ile ilgili
görüslerini Berk’in annesi, “Davranislari hakkinda, çok güzel. Son görüntülerde tabi ki
bu davranislari yoktu yani. Hiçbiri yoktu.” cümleleri ile ifade etmistir.

4.5.2.4. Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Kullanimiyla Ilgili Görüsler
Kendileri ile görüsme yapilan annelere, resimli etkinlik çizelgesi uygulamasinin
çocuklarinin egitimlerinde kullanilmasi ile ilgili neler düsündükleri sorulmustur. Bu
soruyu annelerin üçü de yanitlamis ve bu konudaki görüsler etkinlik çizelgelerin
okulda/kurumda ve evde kullanimi basliklari altinda iki farkli soru ile görüs belirlenerek
degerlendirilmistir.

Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Okulda/Kurumda Kullanilmasi: Ögrencilerden
Harun’un annesinin etkinlik çizelgelerinin okulda kullanilmasi ile ilgili görüsleri “ Ya
simdi bastan yaptigi zaman sonradan yapilmasi iyi oluyor. Yani unutmasi olmaz.”
“Unutmamasi için yani ögretmenler de biraz gösterse daha iyi olur.” cümleleri ile ifade
etmistir. Bu konu ile ilgili Nedim’in annesi görüslerini “Ya ogluma faydali olacak bir
seyse kullanilsin yani niye kullanilmasin. Nedim su anda ögrenme çaginda. Ne
kapabilirse bizim için de o önemli yani.” sözleri ile ifade etmistir. Son olarak Berk’in
annesi ise “Bence çok güzel bir yöntem. Herkes de denemeli. Okullarda da böyle bir
seye artik baslanmali bence.” “Tabiki herkes tarafindan ögrenildigi zaman
kullanilmasini tabiî ki isterim. Çocuklarin normal yasantilarinda da bunu kullandiktan
sonra da birçok seyin düzelecegine inaniyorum. Kendileri açisindan. Hem ögretmenler
hem anneler veliler hem de ögrenciler açisindan gerçekten güzel seyler olacagina
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inaniyorum.” cümleleri ile etkinlik çizelgelerinin okulda kullanimi ile ilgili görüsleri
görüslerini ifade etmistir.

Resimli Etkinlik Çizelgelerinin Evde Kullanilmasi:

Etkinlik çizelgelerinin evde

kullanilmasi ile ilgili Harun’un annesinin görüslerini “Ya ben kullanmak isterim.”
“Kullanmak isterim yani” cümleleri ile ortaya koyarken, Nedim’in annesi “Biraz zor
olur ilk baslarda ama yapabilirim gibime geliyor. Alistirmakta fayda var.” cümleleri
ile dile getirmistir. Ögrencilerden Berk’in annesi ise, “ Tabiki. Tabi ki kullanacagim da.
Su anda daha hiç denemedigim için tabi ki yapabilir miyim diye endisesi var. Ama
sizden daha detayli ögrendikten sonra yapabilirim. Bence çok güzel. Rahatlikla
yapilabilecek bir sey.”; “Ilk önce giyinme, parkta oyun oynama. Su anda baska aklima
gelmiyor ama, ilk etapta bunlarda denemeyi düsünüyorum açikçasi.”cümleleri ile ifade
etmistir.
4.5.2.5. Çalismanin Olumlu Yönleriyle Ilgili Görüsler
Görüsmelerin yapildigi annelere çalismanin olumlu bulduklari yönleri sorulmus ve
annelerin

tümü

bu

soruyu

yanitlamislardir.

Katilimcilarin

verdikleri

yanitlar

dogrultusunda oyun becerilerinin gelisimine saglanan katkilar ve sorumluluklarini
yerine getirme temalari altinda toplanmistir.

Oyun Becerilerinin Gelisimine Saglanan Katkilar: Ögrencilerin anneleri çalismanin
olumlu bulduklari yönü ile ilgili görüslerini çocuklarinin oyun becerilerine sagladigi
katkilar açisindan izleyen ifadeler ile dile getirmisleridir. Ögrencilerden Harun’un
annesi “Ya bastan bilmiyordu. Oyunlari düzeltmesi oyun oynamasi…” Sonradan
ögrendi evde yani buradakileri hep yapti.”

cümleleri ile ifade ederken, Nedim’in

annesi “Kendi kendine bir seyler oyun kurmayi ögrendi. …evde de söyle bir seyler tutup
atmaya basladi… Labutu taklit ediyor olabilir. Yani ben CD de gördükten sonra ona
karar verdim. Dedim bunu yapiyor herhalde.” cümleleri ile görüslerini paylasmistir.
Katilimcilardan Berk’in annesi de “Ilk basta oyuncaklari, patates kafanin kulagini eline
alip döndürmesi, ondan sonra, lobutlarin nasil devrilecegini ya da nasil dizilecegini
hiçbir sekilde bilmiyordu. Fakat sizin desteginizle, sizin yardiminizla bunlari
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ögrendikten sonraki asamalarda gördüm ki bagimsiz olarak… “O topu tutup yapip
dizebilmesi, patates kafanin kulaklarini, ayaklarini, her seyini takmasi, çok çok güzel.”
cümleleri ile ifade etmistir.
Sorumluluklarini yerine getirme: Anneler çalismanin olumlu bulduklari yönü ile ilgili
görüslerini evde kendileri ile ilgili sorumluluklari (örn., oyuncaklarin toplanmasi) yerine
getirmelerine sagladigi katkilari izleyen ifadeler ile dile getirmisleridir. Ögrencilerden
Nedim’in annesi, “Çalismaya baslamadan önce Nedim’de evde düzen yoktu mesela.
Öyle oyuncaklari toplama falan… Simdi oyuncaklari bir düzene girdi. Kendi istedigini
alip oyuncakla isi bittikten sonra götürüp yerine koyuyor.” “Oynadigi seyi yerine
koyuyor.” sözleri ifade ederken Berk’in annesi görüslerini, “ Evet ben normal
yasantimizda Berk’in sürekli “Hadi Berk sunu da al” “bunu da kaldir” sürekli ben
söyleyerek ya da yönlendirerek topluyordu. Bu görüntüleri izledigimde ilk sey hissettim.
Sadece kitapçigi takip ederek kendi basina alip oyuncaklari toplamasi, kutuya
yerlestirmesi, kutuyu alip yerine koymasi çok güzel. Yani ben çok sasirdim.” sözleri ile
ifade etmistir. Harun’un annesi de konu ile ilgili görüslerini “ yani yaptiklari
gösterdiginiz yani hepsini göstermeye basladi evde yapti evde yani evde bayagi bir farki
var ” sözleri ile ifade etmistir.

4.5.2.6. Çalismanin Olumsuz Yönleriyle Ilgili Görüsler
Görüsmelerin yapildigi annelere çalismanin olumsuz bulduklari yönleri sorulmus ve
annelerin tümü hosa gitmeyen olumsuz bir yönü olmadigini ifade etmislerdir. Bu soruya
Harun’un annesinin verdigi yanit, “Yani hiç bir sey kötü olamaz. Gayet iyi ilgilendi.”
“Yani olursa getiririm. Faydasi var çünkü. Baya bir, bir ay geldik faydasi oldu. Sik
geldigimizde faydasi olacak.” cümleleri ile, Nedim’in annesi ise “Yok yok. Yani böyle
becerileriniz varsa ögretmenizi rica ederim yani. Oglumu yari yolda birakmayin.”
cümleleri ile ifade etmistir. Berk’in annesi de bu konudaki görüslerini, “Olumsuz
buldugum hiçbir yer yok. Yani gözlemledigim kadariyla, izledigim kadariyla olumsuz
buldugum hiçbir sey yok. Yani böyle olumlu seyler izledikten sonra neden istemeyeyim
ki. Kendim bile yapmayi düsünüyorum yani.” cümleleri ile ifade etmistir.
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BÖLÜM V

TARTISMA VE ÖNERILER

5.1. Tartisma
Bu arastirmanin amaci, resimli etkinlik çizelgesi kullaniminin, okulöncesi dönemdeki
otistik özellikler gösteren çocuklarin, serbest zaman becerilerini ögrenmeleri üzerindeki
etkilerini degerlendirmektir. Bu amaçla çalismada; resimli etkinlik çizelgeleri ile
sunulan ögretimin, çocuklarin, çizelge izleme becerisi, etkiligi yerine getirme
davranislarini kazanmalari ve çizelge izleme becerisinin ve etkiligi yerine getirme
davranislarinin ögretiminin çocuklarin etkinlikle ilgili olma davranislari üzerindeki
etkilerinin degerlendirilmesi amaçlanmistir. Arastirmada ayrica resimli etkinlik
çizelge sini izleme becerisi, etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine getirme davranislari
ile ilgili ögretmen ve ebeveyn görüsleri de belirlenmeye çalisilmistir.

Arastirma bulgulari; resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretimin, okulöncesi
dönemdeki otistik özellikler gösteren çocuklarin resimli etkinlik çizelgesi izleme
becerisini kazanmalarinda ve etkinligi yerine getirme davranislarini ögrenmelerinde
etkili oldugu ve hem çizelge izleme becerisinin hem de etkinligi yerine getirme
davranislarinin uygulama sona erdikten sonrada korundugunu göstermistir. Ayni
zamanda arastirma bulgulari; çizelge izleme becerisinin ve etkiligi yerine getirme
davranislarinin ögretiminin otistik özellikler gösteren çocuklarin etkinlikle ilgili olma
davranislarinin daha yüksek düzeyde gerçeklesmesine yol açtigini da göstermistir.
Arastirmada ögretmen ve annelerle yapilan görüsmelerden elde edilen sonuçlar ise,
resimli etkinlik çizelgesi uygulamasina yönelik ögretmen ve annelerin görüslerinin
olumlu yönde oldugunu gösterir niteliktedir.
Arastirmanin ilk bulgusu; resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretimin otistik
özellikler gösteren çocuklarin çizelge izleme becerisini kazanmalarinda etkili oldugunu
ve çizelge izleme becerisinin ögretimi sona erdikten sonra da korundugunu ve farkli
kisi, ortam ve zamana büyük oranda genellendigini göstermistir. Bu bulgular genel
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olarak resimli etkinlik çizelgelerinin ögretiminin yapildigi arastirma bulgulariyla
tutarlilik göstermektedir (Ackley, 2002; Brayn ve Gast, 2000; Dauphin ve dig., 2004;
Hall ve dig., 1995; Kimball ve dig., 2003; MacDuff ve dig.,1993; Scheur, 2002). Daha
önce yapilmis olan arastirmalarda ve alanyazinda yer alan bilgiler arasinda, çizelge
izleme becerisinin ögrenilmesi sürecinde ilk resimli etkinlik çizelgesinde yer alan
becerilerin ögrencilerin yapabildigi ve asina oldugu beceriler arasindan seçilmesinin,
çizelge izleme becerisinin ögrenilmesini kolaylastiracagi belirtilmektedir (Brayn ve
Gast, 2000; Hall ve dig., 1995; McClannahan ve Krantz 1999; Watanabe ve Saturmay,
2000). Örnegin, Brayn ve Gast, (2000); Hall ve dig., (1995) ve Watanabe ve Saturmay,
(2000) tarafindan yapilmis olan arastirmalarda ögrencilerin çizelgelerinde yer alan
beceriler, ögrencilerin kismen yapabildigi ya da asina oldugu beceriler arasindan
seçilmistir. Bu arastirmalardan farkli olarak yapilan bu arastirmada resimli etkinlik
çizelgelerinin ögretimi sirasinda ögrencilerin çizelgelerinde yer alan beceriler
ögrencilerin daha önce sahip olmadiklari ve asina olmadiklari becerileriler arasindan
seçilmistir. Ögrencilerin çizelgelerinde yer alan becerilerin onlar için yeni beceriler
olmasina ragmen,

ögrenciler resimli çizelgelerinde yer alan etkinlikleri belirlenen

ölçütün üzerinde performans göstererek yerine getirmisler ve becerilerin tamamina
yakinini ögrenmislerdir. Arastirmada çizelge izleme becerisinde ögrencilerin % 80
düzeyinde dogru performans sergilemesi ve uygulamacinin ögrenciden 2,5-3m kadar
uzaklasmis olmasi durumunda çizelge izleme becerisi ögrenilmis olarak kabul
edilmistir. Bu ölçüt belirlenirken daha önce yapilmis olan arastirmalardan ve alan
yazinda yer alan bilgilerden yararlanilmistir.

Brayn ve Gast (2000); Massey ve Wheeler (2000) tarafindan yapilan arastirmalarda ve
etkinlik çizelgeleri uygulamasini gelistiren Lynn McClannahan ve Patricia Krantz’in
“Otistik Özellikler Gösteren Çocuklar Için Etkinlik Çizelgeleri” (Activity Schedules for
Children With Autism) baslikli kitabinda ögrencilerin % 80 düzeyinde dogru
performans göstermesi ve uygulayan kisinin ögrenciden 2,5-3m uzaklasilmis olmasi
durumunda

çizelge

izleme

becerisinin

ögrenilmis olarak kabul edilebilecegi

belirtilmistir. Daha öncede ifade edildigi gibi bu arastirmaya katilan ögrencilerin
tamami çizelge izleme becerisinde belirlenen ölçütün üzerinde performans göstererek
ölçütü karsilamislardir. Çizelge izleme becerisinde Harun için belirlenen ölçüt % 94;
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Nedim için % 85 ve Berk için ise % 94 olarak belirlenmistir. Ayrica ilgili alan yazinda
resimli etkinlik çizelgesi izleme becerisinin ögretiminin yapildigi arastirmalarda, çizelge
izleme becerisi ile ilgili sistematigin ögrenc iler tarafindan çabuk ve kolayca
ögrenildigine iliskin bilgiler yer almaktadir (Brayn ve Gast, 2000; MacDuff ve dig.,
1993; Springs ve dig.,2007). Daha önce yapilmis olan arastirmalardan elde edilen bu
bilgiler, arastirmanin çizelge izleme becerisinin ögrenilmesi sürecinde elde edilen
bulgular ile de tutarlilik göstermektedir. Arastirmada Harun ve Nedim için ölçüt
karsilanincaya kadar gerçeklestirilen oturum sayisi 13 olarak belirlenirken; Berk için
gerçeklestirilen oturum sayisi 12 olarak belirlenmistir. Bu durum ayni zamanda
arastirmada ölçüte ulasmak için gerçeklestirilen oturum sayilari açisindan ögrenciler
arasinda belirgin bir farklilik bulunmadigini da göstermektedir. Çizelge izleme
becerisinin ögrenilmesi ile ilgili olarak daha önce yapilmis olan arastirma bulgulariyla
(örn., Brayn ve Gast, 2000; Morrison ve dig., 2002) tutarlilik gösteren bir baska
sonuçta,

çizelge

izleme

becerisinin

kazanilmasinin

ögrencilerin

bagimsiz

performanslarinin (etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma davranislarinda)
arttirilmasi üzerindeki olumlu etkilerinin belirlenmesi olmustur. Arastirma sirasinda
ögrencilerin etkinligi yerine getirme ve etkinlikle ilgili olma davranislarinda meydana
gelen artis dikkate alindiginda bu arastirmanin da otistik özellikler çocuklarin serbest
zaman becerileri sirasindaki bagimsiz performanslarina katki sagladigi düsünülebilir.
Bu sonuç ayni zamanda arastirmadan elde edilen sosyal geçerlik sonuçlari ile de
desteklenmektedir.

Etkinlik çizelgeleri ile yürütülen arastirmalarin çogunda çizelge izleme becerisinin yani
sira etkinlikle ilgili olma (on- task) becerisi ile ilgili de veri toplanmistir. Ancak yapilan
arastirmalarin çok azinda (örn.,Dauphin ve dig., 2004, Krantz ve dig., 1993; MacDuff
ve dig.,1993; Massey ve Wheeler, 2000) çizelgede yer alan becerilerin ögrenilmesiyle
(etkinligi yerine getirme) ilgili veri toplanmis ya da becerilerin kazanimi ile bilgilere yer
verilmistir. Bu arastirmada resimli etkinlik çizelgelerinin ögretiminin etkinligi yerine
getirme davranisi üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi amaciyla, ögrencilerin resimli
etkinlik çizelgeleri daha önce sahip olmadiklari serbest zaman becerileri arasindan
seçilerek olusturulmustur. Otistik özellikler gösteren çocuklar ve serbest zaman
becerileri ile ilgili yapilan alan yazin taramasindan elde edinilen bilgiler, serbest zaman
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becerilerinin otistik özellikler gösteren çocuklar için oldukça önemli bir alan olmasina
ragmen, serbest zaman becerilerinin bu çocuklarin egitimlerinde çesitli nedenlerle (örn.,
otistik özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde zor bir alan olarak görülmesi) ikinci
planda kaldigidir (Brereton, 2005; Driver,1992; Kurt, 2006; Massey ve Wheeler, 2000).
Tüm bunlar dikkate alindiginda resimli etkinlik çizelgesi izleme ve etkinligi yerine
getirme becerilerinin ögretiminin yapildigi bu arastirmada ögrencilerin ilk resimli
etkinlik çizelgelerinde yer alan ve daha önce sahip olamadiklari serbest zaman
becerilerini ögrenmelerinde (etkinligi yerine getirme), çizelge izleme becerisi ögretim
sürecinin öne mli katkilari oldugu görülmüstür. Arastirmada etkinligi yerine getirme
davranisinda Harun legolardan araba yapma becerisinde ortalama % 86; patates adamin
parçalarini takma becerisinde ortalama % 87 ve labut devirme becerisinde % 90
düzeyinde dogru tepki göstermistir. Etkinligi yerine getirme davranisinda Nedim’in
göstermis oldugu dogru tepki yüzdeleri ise, legolardan araba yapama becerisinde
ortalama % 90; patates adamin parçalarini takma becerisinde ortalama % 86 ve labut
devirme becerisinde % 80 olarak belirlenmistir. Arastirmada etkinligi yerine getirme
davranisina iliskin Berk’in dogru davranis yüzdeleri ise legodan tren yapma becerisinde
ortalama % 86; patates adamin parçalarini takma ve labut devirme becerisinde
göstermis oldugu dogru tepki yüzdesi ortalama % 83 olarak belirlenmistir. Ayrica
etkinligi yerine getirme davranisinda meydana gelen bu artis ögretim sona erdikten
sonra da devam etmistir. Arastirmada etkinlik çizelgelerinin ögretimi ile ilgili amaçlar
arasinda yer alan “toplumsal ve günlük yasam becerilerinin kazanilmasini saglama”
amacina uygun olarak etkinligi yerine getirme davranisi ile ilgili elde edilen bu
sonuçlar, Dauphin ve dig., (2004); Krantz ve dig., (1993); MacDuff ve dig.,(1993);
Massey ve Wheeler, (2000); Morrison ve dig., (2002) tarafindan yapilmis olan ve
çizelgede yer alan serbest zaman becerilerin ögrenilmesi (etkinligi yerine getirme) ya da
becerilerin kazanimi ilgili bilgilere yer veren arastirma bulgulariyla da tutarlik
göstermektedir.

Arastirmada elde edilen bulgulardan bir digeri de, çizelge izleme becerisi ve etkinligi
yerine getireme davranislarinin ögretimi sirasinda ögrencilerin etkinlikle ilgili olma
davranislarinin olusum yüzdesinde uygulama evresinde meydana gelen artisin, ögretim
sona erdikten sonra gerçeklestirilen toplu yoklama ve izleme oturumlarinda da
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korunmus olmasidir. Etkinlikle ilgili olma davranisinda meydana gelen bu artis,
genelleme oturumlari sirasinda farkli kisi, ortam ve zamana da büyük ölçüde
genellenmistir. Arastirmadan elde edilen bu bulgular, resimli etkinlik çizelgelerinin
kullanildigi ve etkinlikle ilgili olma davranislari ile ilgili verilerin toplandigi diger
arastirmalarin bulgulariyla da tutarlilik göstermektedir. Örnegin,

Spriggs ve dig.,

(2007), orta düzeyde zihinsel yetersizligi olan çocuklarda etkinlikle ilgili olma ve
çizelgeyle ilgili olma becerilerinin arttirilmasinda

resimli etkinlik çizelgesi

kullaniminin etkilerini degerlendirdikleri arastirmalarinda, elde edilen bulgular, resimli
etkinlik

çizelgelerinin

kullaniminin,

etkinlikle

ilgili

olama

davranislarinin

arttirilmasinda, yeni ortam, etkinlik ve zamana genellenmesinde etkili oldugu
yönündedir. MacDuff ve dig., (1993), tarafindan otistik özellikler gösteren çocuklarla
yapilan bir baska arastirmada da etkinlikle uygun biçimde ilgili olma davranislarinin
degerlendirildigi ve arastirma sonunda elde edilen bulgularin, resimli etkinlik çizelgeleri
ile yapilan ögretimin, resimli etkinlik çizelgelerini izleme becerisinin kazanilmasinda,
etkinlikle ilgili olma davranislarinin arttirilmasinda ve kazanilan davranislarin yeni
becerilere genellenmesinde ve kaliciliginda etkili oldugunu göstermistir. Brayn ve Gast,
(2000) ve Massey ve Wheeler (2000) tarafindan yapilan arastirmalarda da benzer
biçimde resimli etkinlik çizelgelerinin otistik özellikler gösteren çocuklarin etkinlikle
ilgili olma davranislari üzerindeki etkileri arastirilmistir. Her iki arastirmaninda
etkinlikle ilgili olma davranisi ile ilgili sonuçlari resimli etkinlik çizelgelerinin
kullaniminin ögrencilere ögretilmesi sürecinde, ögrencilerin etkinlikle ve çizelge
materyalleri ile uygun biçimde ilgili olma davranislarinda belirgin biçimde artis
meydana geldigi yönünde olmustur. Etkinlik çizelgelerinin farkli (söyle yap uyumu ve
seçim yapma) bilimsel dayanakli uygulamalar ile birlikte kullanildigi iki arastirmada da
(Morrison, ve dig., 2002; Watanabe ve Sturmey, 2003) etkinlikle ilgili olma
davranislarinda diger arastirma bulgulariyla benzer biçimde bir artis oldugu
gözlenmistir. Bu arastirmalardan elde edilen bulgular ile yapilan arastirmanin etkinlikle
ilgili olma davranisi ile ilgili sonuçlari da tutarlilik göstermektedir.

Arastirmada çizelge izleme becerisinin farkli kisi (ögretmen), ortam ve zamana
genellenmesine iliskin toplanan veriler, ögrencilerin kazanmis olduklari çizelge izleme
becerisini uygulamaci ve ögretmen ile birlikte gerçeklestirdikleri bir ögretim oturumu
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sonrasinda

düzenlenen

genelleme

oturumlarinda

büyük

ölçüde

genelledikleri

görülmüstür. Son test genelleme oturumlari öncesinde, ögretmenlerin uygulama ile ilgili
izledikleri video kaydi görüntülerine ek olarak çizelge izleme becerisinin ögretiminin
yapildigi bir ögretim oturumunda bulunmayi istemeleri nedeni ile uygulamaci ve
ögretmenin birlikte gerçeklestirdikleri ögretim oturumlari yapilmistir. Bu amaçla bir
ögrenci (Berk) disinda diger ögrenciler ve ögretmenleri ile çizelge izleme becerisinin
ögretiminin yapildigi ek bir ögretim oturumu gerçeklestirilmistir. Bu oturumlar
sirasinda ögretmenler oturumun video kaydini yapmislar ve bu sirada uygulama ile ilgili
gözlem yapma sansi yakalamislardir. Etkinlik çizelgesi uygulamasinin ögretmenler için
yeni ve deneyim sahibi olmadiklari bir uygulama oldugu düsünüldügünde, yapilan bu
örnek oturumlarin, genelleme oturumlarinin ögrenciler için uygun bir biçimde
gerçeklestirilmesini saglamada etkili oldugu düsünülebilir. Arastirmada geneleme
oturumlari sirasinda yapilan uygulamaya benzer uygulamalara resimli etkinlik
çizelgelerinin ögretiminin yapildigi üç farkli arastirmada da yer verildigi görülmüstür.
Bu arastirmalar MacDuff ve dig., (1993); Brayn ve Gast (2000) ve Massey ve Wheeler,
(2000) tarafindan yapilmis olan arastirmalardir. Arastirmalarda geneleme oturumlarinda
ögrencilerin az sayida ögretim (minimal tarining) oturumu ile ögrenmis olduklari
becerileri yeni ortamlara ve etkinliklere genelleyebildikleri arastirma sonuçlari içinde
yer verilen bilgiler arasindadir. Geneleme oturumlari sirasinda ögrencilerin çizelge
izleme becerisinde göstermis olduklari dogru davranis yüzdesi Harun için % 75; Nedim
için % 76 ve Berk için ise % 93 olarak belirlenirken; etkinligi yerine getirme
davranisina iliskin elde edilen veriler ise, Harun için, legodan araba yapma becerisinde
% 88; patates adami yapma becerisinde % 90 ve labut devirme becerisinde % 80 olarak
belirlenmistir. Genelleme oturumlarinda etkinligi yerine getirme davranisinda Nedim
tüm becerilerde % 100 düzeyinde performans göstermistir. Etkinligi yerine getirme
becerisinde Berk’in göstermis oldugu dogru tepki yüzdeleri ise; legodan araba yapma
becerisinde % 94; patates adami yapma becerisinde % 100 ve labut devirme becerisinde
de % 90 olarak belirlenmistir. Son test genelleme oturumlarinda etkinlikle ilgili olma
davranisinda belirlenen dogru tepki yüzdeleri ise Harun için, % 87 Nedim için, % 85 ve
Berk içinde % 96 olarak belirlenmistir. Elde edilen bu sonuçlar resimli etkinlik çizelgesi
izleme becerisinin farkli ortam ve becerilere genellendigini ortaya koyan ve Ackley,
(2002); Brayn ve Gast, (2000); MacDuff ve dig.,(1993); Massey ve Wheeler, (2000);
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Morison ve dig.,(2002); Spriggs ve dig., (2007) tarafindan yapilan arastirma
bulgulariyla da tutarlilik göstermektedir.

Resimli etkinlik çizelgelerinin kullanildigi arastirmalar sosyal geçerlige iliskin veri
toplama biçimleri açisindan degerlendirildiginde, arastirmalarin çogunda sosyal geçerlik
verilerinin sosyal geçerlige iliskin olusturulmus olan ölçekler, likert tipi ölçekler ve
kontrol listeleri kullanilarak toplandigi görülmüstür. Sadece bir arastirmada (Massey ve
Wheeler, 2000) sosyal geçerlik verilerinin bazi nitel unsurlar içerdiginden ve bunun
arastirmayi önemli kilan unsurlardan biri oldugundan söz edilmistir. Bu arastirmada da
ögretmen ve anneler ile arastirmanin sosyal geçerliligine yönelik yapilan görüsmeler
yari yapilandirilmis görüsmeler biçiminde yapilmis ve betimsel analiz kullanilarak
analiz edilmistir. Arastirmanin sosyal geçerligini belirlemek amaciyla ögretmenler ve
annelerle yapilan görüsmelerden elde edilen sonuçlar, resimli etkinlik çizelgesi
ögretimine yönelik ögretmen ve annelerin görüslerinin olumlu oldugunu göstermistir.
Anneler ve ögretmenler ile yapilan görüsmelerden elde edilen sonuçlar, resimli etkinlik
çizelgelerinin kullaniminin otistik özellikler gösteren çocuklarin daha bagimsiz
olmalarini, etkinlige ve oyun materyallerine daha fazla dikkat göstermelerini sagladigi
yönünde olmustur. Ayrica annelerin ve ögretmenlerin görüsleri arasinda etkinlik
çizelgelerinin kullaniminin ögrencilerin kendini uyarici ve problem davranislarinin
azaltilmasini saglamada da etkili oldugu ifade edilmistir. Ayrica ögretmenler etkinlik
çizelgelerinin hazirlanmasi kolay, fazla maliyet ve zaman gerektirmeyen bir uygulama
oldugundan ve uygulamayi ögrenmek ve uygulamak için destege gereksinimleri
oldugundan da söz etmislerdir. Bu bulgular resimli etkinlik çizelgelerinin kullanildigi ve
sosyal geçerlik verilerinin toplanildigi diger arastirma bulgulariyla da tutarlilik
göstermektedir (Brayn ve Gast, 2000; Hall ve dig., 1995; Massey ve Wheeler, 2000;
Morison ve dig.,2002). Örnegin, Hall ve dig., (1995), kaynastirma siniflarindaki
yardimci

ögretmenler

ve

ögrencileri

ile

yaptiklari

çalismada,

ögrencilerin

desteklenmesinde ve bagimliliklarinin azaltilmasinda resimli etkinlik çizelgelerinin
etkilerini degerlendirmislerdir. Çalisma sonunda düzenlenen bir anket ile yardimci
ögretmenlerin çalisma ile ilgili görüsleri alinmistir. Yardimci ögretmenlerin görüsleri,
programin çocuklar için yarali oldugu ve ayrica da resimli etkinlik çizelgelerinin
oldukça faydali oldugu yönünde olmustur. Brayn ve Gast, (2000), tarafindan resimli
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etkinlik çizelgelerinin yüksek islevli otistik özellikler gösteren çocuklara, çizelge ile
ilgili olma ve etkinlikle ilgili olma davranislarinin ögretimi ve ögrenilen davranislarin
yeni ortamlara genellenip genellenmediginin arastirildigi arastirmada toplanan sosyal
geçerlilik verileri; resimli etkinlik çizelgelerinin kullanimin çalismaya katilan tüm
çocuklar için faydali, kullanilabilir oldugu ve çocuklarin resimli çizelge kitaplarini
kullanmayi ögrendikten sonra daha bagimsiz olduklari yönünde olmustur. Morrison, ve
dig., (2002) okul öncesi dönem kaynastirma siniflarinda otistik özellikler gösteren dört
çocugun oyun uyumu ve etkinlikle uygun biçimde ilgili olma davranislari üzerinde
söyle yap uyumu ve etkinlik çizelgelerinin etkilerinin arastirilmasi amaciyla yaptiklari
arastirmada toplanan sosyal geçerlilik verileri ile ilgili sonuçlar, katilimcilarin yetenek
ve kabul edilebilirlik düzeylerinde artis oldugu yönünde olmustur. Massey ve Wheeler,
(2000) tarafindan yapilmis olan arastirmada da bu arastirmayla benzer biçimde
ögrencinin egitiminden sorumlu olan kisiler (sinif ögretmenleri ve davranis terapisti) ve
annesi ile görüsülmüstür. Arastirmada elde edilen sosyal geçerlik verileri, ögrencinin
ögretmenlerinin ve annesinin resimli etkinlik çizelgelerinin ögretiminden memnuniyet
duyduklari ve bu sayede ögrencinin çevresindeki kisilerle daha fazla sosyal etkilesime
girdigi ve daha bagimsiz oldugu yönünde olmustur.

Bu arastirma ve daha önceki arastirmalar göz önünde bulundurularak arastirmadan belli
sonuçlar çikarilabilir. Otistik özellikler gösteren çocuklarin çevrelerinde gördükleri
nesnelere karsi ilgi göstermeleri ve bu nesneler ile oyun oynamalari da normal gelisim
gösteren çocuklarin benzer davranislarindan belirgin farkliliklar göstermektedir (Coyne,
ve dig, 1999; Sucuoglu, 2003). Alanyazinda birçok uzman çocuklarin oyun ve serbest
zaman etkinliklerine katiliminin önemini vurgularken, serbest zaman becerilerinin
çocuklarin farkli gelisim alanlarindaki (örn., psikolojik, bilissel, fiziksel, sosyal ve dil
gelisimleri)

becerilerinin gelistirilmesine önemli katkilar sagladigini da gündeme

getirmistir (Crowder, 1988; Demchak, 1994; Johnson, Bullock, Ashton-Shaeffer, 1997;
Leyser ve Cole, 2004; Lovaas, 2003; Morrison, Sainato, Benchaan ve Endo, 2002;
Sucuoglu, 2003). Serbest zaman becerilerinin ögretilmedigi durumlarda otistik
özellikler gösteren çocuklar, serbest zamanlarini hiç bir sey yapmadan oturarak, uygun
olamayan ya da tekrarlayan davranislar sergileyerek geçirmektedirler (Scheuremann ve
Webber, 2002; Symon, 2001). Dolayisiyla otistik özellikler gösteren bireylerin yasam
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kalitelerini arttirmak ve ayni zamanda da kisinin beden ve ruh sagligini dengede
tutabilmek için önemli görülen ve egitim programlarinda yer almasi gereken alanlardan
bir tanesinin de serbest zaman becerileri olmasi gerektigi düsünülmektedir (Anette ve
Mit, 1997; Dattilo ve Hoge, 1999; Leyser ve Cole, 2004; Tekin ve dig, 2001; Kurt,
2006). Bu arastirma ile otistik özellikler gösteren çocuklarin egitiminde serbest zaman
becerilerine yer verilerek yapilmis olmasi ve ögrencilerin çizelgelerinde yer alan
legodan model yapma, patates adamin parçalarini takma ve labut devirme becerilerini
ögrenmis olmalari arastirmaya katilan çocuklarin yaslarina uygun serbest zaman
becerilerinin gelistirilmesine katki sagladigi düsünülebilir. Ayrica bu arastirmanin
otistik özellikler gösteren çocuklara serbest zaman becerilerinin ögretimi ile ilgili
Türkiye’deki alan yazina da katki saglayacagi düsünülmektedir.

Otistik özellikler gösteren çocuklarda, geleneksel sözel ipuç larina kiyasla, görsel
ipuçlarinin daha etkili oldugu ve çocuklarin toplumsal ve günlük yasam becerileri (örn.,
kisisel bakim, ev-toplun yasami, serbest zaman becerileri vb.) içindeki etkinlikleri
gerçeklestirmelerine, siralamalarina, etkinlikler arasinda bagimsiz geçis yapabilmelerine
ve seçim yapabilmelerine yardimci oldugu belirtilmistir (Dettmer, ve dig.,2000;
Maguire, 2005; McClannahan ve Krantz,1999 Rao ve Gagie, 2006). Ayrica görsel
destek sistemlerinin farkli ortamlarda (örn., ev, okul, is gibi), farkli kisiler tarafindan
(örn., ögretmen, yardimci ögretmen, bakici ve anne/babalar), otistik özellikler gösteren
çocuklara farkli alanlardaki becerilerinin ögretiminde de basarili bir biçimde
kullanildigi alan yazinda yer alan bilgiler arasindadir (Dettmer ve dig., 2000;
McClannahan ve Krantz,1999; Rao ve Gagie, 2006). Tüm bunlara ek olarak görsel
destek sistemlerinin uygulamaciya çok fazla maddi yük getirmemesi ve hazirlanmasi
basit materyaller olmasi da görsel destek sistemleri ile ilgili bilgiler arasindadir
(Dettmer ve dig., 2000; McClannahan ve Krantz,1999; Rao ve Gagie, 2006). Otistik
özellikler gösteren çocuklarin egitimlerinde görsel destek sistemlerinin kullanilmasinin
otistik özellikler gösteren çocuklara çesitli becerilerin kazandirilmasindaki etkililigini
gösteren arastirmalar yapilmasina ragmen bu konudaki arastirma gereksiniminin halen
devam ettigi düsünüldügünde hem görsel destek sistemleri hem de bilimsel dayanakli
uygulamalar arasinda yer alan resimli etkinlik çizelgelerinin kullaniminin ögretiminin
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yapildigi bu arastirmanin ilgili alanyazin için önemli olabilecegi düsünülmektedir
(Dettmer ve dig., 2000; Brayn ve Gast 2000; Rao ve Gagie, 2006).

Etkinlik çizelgeleri ile ilgili yapilmis olan arastirmalarin bir kaçinda (örn., Krantz ve
dig., 1993; Massey ve Wheeler, 2000) ve ilgili kaynaklarda (McClannahan ve Krantz,
1999) etkinlik çizelgelerinin otistik özellikler gösteren çocuklarin sosyal etkilesim
becerilerinin gelistirilmesine katki sagladigindan söz edilmektedir. Bu arastirmada da
ögrencilerin resimli etkinlik çizelgeleri içerisine iki farkli sosyal etkilesim becerisi
yerlestirilmis

ve

çizelge

izleme

becerisinin

ögretimi

ile

ilgili

asamalarin

degerlendirilmesi sürecinde, çizelge içinde yer alan sosyal etkilesim becerilerine
(parmak ile sarkisini söylemeyi isteme; patates adamla kosmaca oynama; sevdigi bir
yiyecegi isteme vb.) iliskin de veri toplanmistir. Arastirma süresince ögrenciler
çizelgelerinde yer alan sosyal etkilesim becerilerini de planlandigi biçimde
gerçeklestirmisler serbest zaman becerileri ve sosyal etkilesim becerilerinden olusan
resimli etkinlik çizelgelerini kullanmayi ögrenmislerdir. Ancak etkinlik çizelgelerinin
ögretiminde sosyal etkilesim becerilerinin degerlendirilmesi sürecinde daha ayrintili
formlar kullanilarak da bu becerileri degerlendirilebilmektedir (Birkan, 2007). Bu
arastirmada sosyal etkilesim becerileri sadece etkinlik çizelgelerinin degerlendirilmesi
sürecinde degerlendirilmis olsa da arastirmadan elde edilen bu sonuçlar, otistik
özellikler gösteren çocuklarin yetersizlikleri arasinda yer alan “çevresindeki diger
kisilerle sosyal etkilesime girmede isteksizlik” ile ilgili sorunlarin giderilmesinde
resimli etkinlik çizelgelerin umut vadeden bir uygulama oldugunu düsündürebilir.

Bu arastirmadan ve daha önce yapilmis olan arastirmalardan çikartilabilecek bir baska
sonuç ise; resimli etkinlik çizelgelerinin hazirlanmasinin kolay, ucuz, tasinabilir olmasi
ve arastirmalarda sosyal geçerlik verilerinin toplandigi alan uzmani kisiler (okulöncesi
dönem ve ilkögretim düzeyinde genel egitim ve özel egitim ögretmenleri, ögretmen
yardimcilari ve davranis terapistleri) tarafindan sosyal geçerliginin oldugunun
düsünülmesi, otistik özellikler gösteren çocuklarin ve diger gelisimsel yetersizligi olan
çocuklarin egitimlerinde resimli etkinlik çizelgelerinin kullanilabilirligi açisindan
önemli görülmektedir. Bu dogrultuda, hem özel egitim ögretmenlerine hem de
kaynastirma siniflarinda otistik özellikler gösteren ve diger gelisimsel yetersizligi olan
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ögrenciler ile çalisan genel egitim ögretmenlerine, resimli etkinlik çizelgelerinin
kullanimi ile ilgili bilgilerin verilmesi ve örnek uygulamalarin yapilmasi da önem
kazanmaktadir. Ayni zamanda bu görüsler yapilan arastirmanin sosyal geçerlik
bulgulariyla da desteklenmektedir.

Bu arastirmada ve daha önce yapilmis olan arastirmalarda, resimli etkinlik
çizelgelerinin ögretiminin ögrencilerin etkinlikle ilgili olma davranislari üzerindeki
olumlu katkilarindan söz edilmistir (Kimball ve dig.,2003; Krantz ve dig., 1993; Massey
ve Wheeler 2000; Sanchez 2004). Bu arastirmalarda ayni zamanda etkinlikle ilgili olma
davranislarinda meydana gelen bu artisin, ögrencilerin kendini uyarici ve problem
davranislarinin azaltilmasinda da oldukça etkili oldugundan söz edilmistir. Bu
arastirmada da dogr udan kayit tutulmamasina ragmen, etkinlikle ilgili olma
davranisinda meydana gelen artis ögrencilerin kendini uyarici davranislarinin ve
problem davranislarinin azalmasina neden olmustur. Arastirmadan elde edilen bu
sonuçlar, kendini uyarici ve problem davranislarinin azaltilmasiyla ilgili dogrudan kayit
tutulmamis olan Watanabe ve Saturmay’in (2003) arastirmasiyla da tutarlilik
göstermektedir. Ayrica arastirmadan elde edilen bu sonuçlar, arastirmanin sosyal
geçerlik bulgular ile de desteklenmektedir.
Bu arastirmada sinirlilik olarak sayilabilecek bazi noktalar söz konusudur. Öncelikle bu
arastirmada ön test genelleme verilerinin toplanmasi sirasinda, etkinlikle ilgili olma ve
etkinligi yerine getirme davranislarinda baslama düzeyinde arastirmaci tarafindan
toplanan veriler dikkate alinmistir. Bu durum etkinlikle ilgili olma ve etkinligi yerine
getirme davranislarinda ön test genelleme verilerinin ögretmenler ile baslama
düzeyindeki asamalar takip edilerek toplanmasi durumunda; “ön test genelleme
oturumlari sonuçlarinda ne gibi farkliliklar ortaya çikabilirdi?” sorusunu akla
getirmektedir. Bu durumun arastirmanin genelleme verileri için bir sinirlilik
olustur abilecegi düsünülebilir. Bunun yani sira arastirmada etkinlik çizelgelerinin sosyal
geçerligine iliskin veriler, ögrencilerin annelerinden ve ögretmenlerinden alinan
görüsler ile sinirlidir. Ayrica arastirmada resimli etkinlik çizelgelerinin ögretimi,
ögrencilerin çizelgelerinde yer alan serbest zaman becerileri ile sinirlidir.
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5.2. Öneriler

Arastirma süreci ve elde edilen sonuçlar dogrultusunda uygulamaya ve ileride yapilacak
olan arastirmalara yönelik sunulabilecek olan öneriler asagida yer almaktadir.

5.2.1. Uygulamaya Yönelik Öneriler
1. Etkinlik çizelgeleri uygulamasi ile ilgili temel ve uygulamaya iliskin bilgilerin yer
aldigi “Activity Schedules For Children With Autism” baslikli kitabin Türkçe’ye
kazandirilmasi ve uygulamanin ailelere ve ögretmenlere ögretimine iliskin çalistay
ve seminerlerin yayginlastirilmasi önerilebilir.

2. Otistik özellikler gösteren ve diger gelisimsel yetersizligi olan bireylerin egitiminde
resimli etkinlik çizelgelerinin özel egitim sinif ögretmenleri tarafindan kullanilmasi
önerilebilir.

3. Resimli etkinlik çizelgelerinin kaynastirma siniflarinda otistik özellikler gösteren ve
diger gelisimsel yetersizligi olan bireylerin egitiminde genel egitim ögretmenleri
tarafindan kullanilmasi önerilebilir.

4.

Resimli etkinlik çizelgelerinin aileler tarafindan kullanimi önerilebilir.

5.2.2. Ileri Arastirmalara Yönelik Öneriler
1. Benzer arastirmalar farkli ortamlarda (kaynastirma siniflari, katilimcilarin evleri,
okulöncesi kaynastirma egitimi siniflari vb.), farkli kisilerle (anne-babalar, çocugun
bakimindan sorumlu olan kisiler, yardimci ögretmenler vb) farkli özellikteki (daha
büyük yas grubundaki ögrenciler, diger gelisimsel yetersizligi olan ögrenciler vb)
katilimcilarla yürütülebilir.
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2. Resimli etkinlik çizelgeleri uygulamasinin kendini uyarci davranislar, davranis
sorunlari, etkinlikler arasi geçislerde yasanan sorunlar gibi baska bagimli
degiskenler üzerindeki etkileri incelenebilir.

3. Resimli etkinlik çizelgeleri uygulamasinin akademik beceriler (okuma yazma,
matematik, fen) üzerindeki etkilerini inceleyen arastirmalar planlanabilir.

4. Resimli etkinlik çizelgeleri uygulamasinin kaynastirma ortamlarinda egitim alan ve
otistik özellikler gösteren çocuklarin akranlari ile olan sosyal etkilesimleri
üzerindeki etkilerini inceleyen arastirmalar planlanabilir.

5. Ilk resimli etkinlik çizelgesinin ögretimi yapildiktan sonra resimli etkinlik
çizelgesinde bagimsizligin arttirilmasina iliskin düzenlemelerin (yeni beceriler
ekleme, çizelgenin yeniden düzenlenmesi vb.) yapildigi süreçleri içeren arastirmalar
planlanabilir.

6. Resimli etkinlik çizelgesi uygulamasinin baska bilimsel dayanakli uygulamalar
(seçim yapma, video ile model olma, söyle yap uyumu vb) ile birlikte kullanildigi
arastirmalar planlanabilir.

7. Resimli etkinlik çizelgelerinin bilgisayar ortaminda hazirlanmasi ve ögretilmesi ile
ilgili arastirmalar planlanabilir.

8. Bilgisayar ortaminda ve geleneksel olarak hazirlanmis olan resimli etkinlik
çizelgelerini etkililik ve verimlilik açisindan karsilastiran arastirmalar planlanabilir.

9. Birden fazla görsel destek sisteminin (etkinlik çizelgeleri, bitirme kutulari, video ile
model olma, görsel çizelgeler vb.) bir arada kullanildigi arastirmalar planlanabilir.

111

EKLER

112

Ek 1
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Ek 1.1. Ebeveyn Izin Formu
Bu arastirmanin amaci, resimli etkinlik çizelgeleri ile sunulan ögretim sürecinin otistik
özellikler gösteren çocuklara serbest zaman becerilerinin kazandirilmasindaki etkilerini
degerlendirmektir. “Resimli Etkinlik Çizelgeleri Ile Sunulan Ögretim Sürecinin Otistik
Özellikler Gösteren Çocuklarin Serbest Zaman Becerilerini Ögrenmeleri Üzerindeki Etkililigi”
konulu doktora tezinde resimli etkinlik çizelgesi ile serbest zaman becerilerini çocuguma
ögretmesi için Selmin ÇUHADAR’a izin veriyorum.

Arastirma süresince Selmin ÇUHADAR’in kendisine sordugum tüm sorulara yanit verecegini
ve arastirmada veri toplamak amaci ile kayit edilen video görüntülerinin, arastirmayi yöneten
Doç. Dr. Ibrahim H.DIKEN, tez izleme ve tez bitirme bitirme sinavlarina katilacak ögretim
üyeleri haricinde yazili iznim olmaksizin hiç kimseyle kesinlikle paylasilmayacagini, arastirma
sonuçlarinin kongre, sempozyum gibi ulusal ve uluslararasi bilimsel etkinliklerde sunulmasi
veya makale olarak yayinlanmasi olasiliginin oldugunu bu tür bir durumda video görüntülerinin
ve çocugumun kimligi gizli tutulacagini anlamis bulunmaktayim.
Ayrica arastirmaya katilimin gönüllülük esasina dayandigini çocugumun çalismaya katilimini
istedigim zaman neden ileri sürmeden durdurabilecegimi ve çalismanin süresinin çocugumun
gerekli olan becerileri ögrenmedeki performansina göre degisebilecegini, çalismanin hafta içi
dört gün devam edecegini ve çalismanin çocugum için psikolojik ya da fiziksel bir risk
tasimadigini anlamis bulunmaktayim.
Aras. Gör. Selmin ÇUHADAR
Adres: Anadolu Üniversitesi Egitim Fakültesi Özel Egitim Bölümü Yunus Emre Kampusü
ESKISEHIR Telefon: 0 222 3350580 / 3545
Yukaridaki açiklamalari okudum ve belirtilen arastirmaya çocugumun gönüllü olarak
katilmasini kabul ediyorum.
Ad-Soyad: ……………………………………….
Tarih: ……………………………………………
Imza:…………………………………………….
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Ek 1.2. Pekistireç Belirleme Listesi
Degerli Ögretmen/Ebeveyn,
Sizden, asagidaki listede yazili olan yiyecek ve içecek isimlerini okuyarak ögrencinizin/çocugunuzun en
çok sevdigi yiyecek/içecek isimlerinden en az üç tanesini isaretlemenizi istiyorum. Isaretlemelerinizi
yaparken ögrencinizin/çocugunuzun, en çok sevdigi yiyecek/içecekten baslayarak 1, 2, 3 seklinde
numaralandiriniz. Tercih sirasini ve eger önemli ise isaretlediginiz yiyecek/içecegin markasini ve/veya
türünü asagida yer alan örnekte gördünüz biçimde yazmanizi rica ediyorum.
Örnek:
Yiyecekler

Tercih Sirasi

Yiyecegin Markasi/Türü

Çikolata

(3)

Eti Sütlü Çikolata

Bisküvi

(1)

Ülker Kremali Bisküvi

Cips

(2)

Misir Cipsi

Yapacaginiz isaretlemeler sonucunda çocugunuzun/ögrencinizin en çok sevdigi yiyecekler/içecekler
belirlenerek ögrencinizle/çocugunuzla yapacagimiz çalisma sirasinda ödül olarak kullanilacaktir.
Zaman ayirdiginiz için simdiden tesekkür ederim.
Selmin ÇUHADAR
Yiyecekler
Çikolata
Bisküvi
Cips
Kraker
Puding
Kek
Gofret
Seker
Yogurt
Diger:

Tercih Sirasi
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Yiyecegin Markasi/Türü

( )
( )

Içecekler
Meyve Suyu
Kola
Gazoz
Limonata
Ayran
Soda
Süt
Diger:

Tercih Sirasi
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Içecegin Markasi /Türü
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Ek 1. 3. Serbest Zaman (Oyun) Becerilerini Belirleme Listesi
Degerli Ögretmen/Ebeveyn,
Sizden, asagidaki listede yazili olan oyun isimlerini okuyarak ögrencinizin/çocugunuzun oynamayi
ögrenmesini istediginiz oyun isimlerinden en az üç tanesini isaretlemenizi istiyorum. Isaretlemelerinizi
yaparken ögrencinizin/çocugunuzun, en çok ögrenmesini istediginiz oyundan baslayarak 1, 2, 3 seklinde
numaralandiriniz. Tercih sirasini asagida yer alan örnekte gördünüz biçimde yazmanizi rica ediyorum.

Örnek:
Oyunlar

Tercih Sirasi

Araba

(3)

Lego

(1)

Yap-boz

(2)

Yapacaginiz isaretlemeler sonucunda çocugunuzun/ögrencinizin ögrenmesini istediginiz oyunlar
belirlenerek ögrencinizle/çocugunuzla yapacagimi z çalisma sirasinda bu oyunlara yer verilmeye
çalisilacaktir.
Zaman ayirdiginiz için simdiden tesekkür ederim.
Selmin ÇUHADAR
Oyunlar
Araba

Tercih Sirasi
( )

Lego

( )

Yap-boz
Bebek
Sekil kutusu
Balik yakalama
Patates kafa
Hedefe top atma
Labut devirme
Balon ziplatma
Gol atma
Diger:

( )
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)

( )
( )
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Ek 1.4. Sosyal Etkilesim Becerisi Belirleme Listesi
Degerli Ögretmen/Ebeveyn,
Sizden,

asagidaki

listede

yazili

olan

sosyal

etkilesim

becerisi

isimlerini

okuyarak

ögrencinizin/çocugunuzun sevecegini ya da tercih edecegini düsündügünüz sosyal etkilesim becerisi
isimlerinden

en

az

üç

tanesini

isaretlemenizi

istiyorum.

Isaretlemelerinizi

yaparken

ögrencinizin/çocugunuzun, en çok sevdigi etkinlikten baslayarak 1, 2, 3 seklinde numaralandiriniz. Tercih
sirasini asagida yer alan örnekte gördünüz biçimde yazmanizi rica ediyorum.

Örnek:
Sosyal Etkilesim Becerileri

Tercih Sirasi

Köpük Baloncuklar Yapma

(2)

Gidiklanmayi isteme

(1)

Havaya atilmayi isteme

(3)

Yapacaginiz isaretlemeler sonucunda çocugunuzun/ögrencinizin tercih edecegini düsündügünüz sosyal
etkilesim becerisi belirlenerek ögrencinizle/çocugunuzla yapacagimiz çalisma sirasinda bu sosyal
etkilesim becerilerinden birisine yer verilmeye çalisilacaktir.
Zaman ayirdiginiz için simdiden tesekkür ederim.
Selmin ÇUHADAR
Sosyal Etkilesim Becerileri
Köpük Baloncuklar Yapma

Tercih Sirasi
( )

Gidiklanmayi isteme

( )

Havaya atilmayi isteme
............. ile oynamayi isteme
………. sarkisini dinleme
………… sarkisi ile dans etme
………… meyve suyu isteme
………… (yiyecek) isteme

( )
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(

)
)
)
)

Diger:
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Ek 2
Önkosul ve Kolaylastirici Becerilerin Degerlendirilmesi
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Ek 2.1. Resimle Zemini Ayirt Etme

Kimlik Bilgileri
1) Ögrencinin Adi:
2) Degerlendirilecek Beceri: Resimle Zemini Ayirt Etme
3) Tarih:
4) Degerlendirmeyi Yapan Kisi: Selmin ÇUHADAR

Materyaller
5) Resim ile zemini ayirt etme becerisinin degerlendirme ve ögretim sürecinde
gerekli olan materyaller:
a) Ögrencinin daha önceden tanidigi nesnelerin resimleri/fotograflari
(10 adet)
b) Beyaz A4 kagidi (10 adet)
c) Klasör
d) Seffaf dosya (10 adet)
e) Yapistirici

Degerlendirme Aracinin Hazirlanmasi
6) Degerlendirme Kitapçiginin Hazirlanmasi:
Degerlendirme kitapçigini hazirlayabilmek için ögrencinin daha önceden
tanidigi nesnelerin resimleri/fotograflari (10 adet) beyaz A4 kagitlari üzerine her
resim/fotograf kagidin farkli bir yerine gelecek biçimde yapistirilir ya da
bilgisayar ortaminda hazirlanarak beyaz A4 kagitlari üzerine renkli baski da
yapilabilir. Daha sonra hazirlanmis olan bu sayfalarin her biri seffaf dosyalarin
içine konarak klasöre yerlestirilir.

Degerlendirme Süreci ve Ölçüt
7) Degerlendirme Süreci:
Ögrenci ile bir masada yan yana oturulur ve ögretmen ögrenciye “simdi seninle
resimlere/fotograflara bakacagiz hazir misin?” diyerek ögrencinin dikkatini
çalismaya

çeker.

Daha

sonra

kitapçigin

ilk

sayfasini

açarak

“.........
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resmi/fotografi göster ” diyerek bes saniye bekler. Eger ögrenci bes saniye
içinde resme/fotografa dokunursa hazirlanmis olan kayit formuna “+” isareti
konur. Eger ögrenci belirlenen süre içerisinde resme/fotografa dokunmazsa “- ”
isareti konur. Degerlendirme sirasinda ögrencinin gerçeklestirdigi ilk dokunus
cevap olarak kabul edilir yani verilen süre içinde ögrenci önce zemine sonra
resme dokunursa ögrencinin ilk cevabi olan zemine dokunma cevap olarak kabul
edilir ve ögrenciye eksi “-” isareti verilir.

8) Ölçüt: % 80

Ögretim Süreci
9) Yapilan degerlendirme sonrasinda ögrencinin ilgili ön kosul ve kolaylastirici
beceriye sahip olmadigi belirlenirse, bu becerinin ögrenciye kazandirilmasi için
hafta içi her gün (bes gün), gün içerisinde iki ögretim oturumu düzenlenerek bu
beceri ögrenciye kazandirilmaya çalisilacaktir. Düzenlenecek olan ögretim
oturumlarinin her birinde on denemeye yer verilecektir. Bir baska ifade ile
hazirlanmis olan degerlendirme kitapçigindaki her sayfa için yapilan çalisma
(ögretmenin “Ayse resmi/fotografi göster” demesi ögrencinin bes saniye içinde
soruya verdigi tepki) bir deneme olarak kabul edilecektir. Daha sonra
degerlendirme süreci ile benzer biçimde ögrenci ile bir masada yan yana
oturulacak ve ögretmen ögrenciye “simdi seninle resimlere/fotograflara
bakacagiz hazir misin?” diyerek ögrencinin dikkati çalismaya çekilecektir.
Ardindan kitapçigin ilk sayfasini açilarak “Ayse resmi/fotografi göster ”
yönergesi ile ayni anda tam fiziksel yardim uygulanarak ögrencinin elinin
resim/fotograf üzerine konmasi saglanacaktir. Ögrenci yardim alamadan yaptigi
tüm dogru cevaplamalar için nesne ya da yiyecek pekistireci kullanilarak sürekli
pekistirme tarifesi ile (oyuncak/kraker)pekistirilecekken, yardimla yaptigi dogru
cevaplamalardan sonra sözel olarak (“ dogru yaptin, resmi buldun vb.”) ile
ödüllendirilecektir.
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RESIM ILE ZEMINI AYIRT ETME BECERISI VERI TOPLAMA FORMU

Ögrencinin Adi:
Tarih:
Degerlendirmeyi Yapan Kisi:

Firsatlar

Beceri

Gün/Zaman

Resim ile zemini
Ayirt etme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dogru sayisi
Yüzde (% )
* McClananahan ve Krantz, 1999 sayfa 14’ten uyarlanmistir

Gün/Zaman

Gün/Zaman
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Ek 2.2. Ayni/benzer Nesneleri Esleme

Kimlik Bilgileri
1) Ögrencinin Adi:
2) Degerlendirilecek Beceri: Ayni/benzer nesneleri esleme
3) Tarih:
4) Degerlendirmeyi Yapan Kisi: Selmin ÇUHADAR

Materyaller
5) Ayni/benzer nesneleri esleme becerisinin degerlendirme ve ögretim sürecinde
gerekli olan materyaller:
a) Ögrencinin daha önceden tanidigi nesneler (10 nesne çifti)
b) Nesneleri koymak için kap/kutu (1 adet)

Degerlendirme Aracinin Hazirlanmasi
6) Degerlendirme Setinin Hazirlanmasi:
Degerlendirme setini hazirlayabilmek iç in ögrencinin daha önceden tanidigi 10
adet nesne ve bu nesnelerin aynilarinin/benzerlerinin yer aldigi araç seti
olusturulmustur.

Degerlendirme Süreci ve Ölçüt
7) Degerlendirme Süreci:
Ögrenci ile bir masada yan yana oturulur ve ögretmen ögrenciye “s imdi seninle
aynilarini bulacagiz hazir misin?” diyerek ögrencinin dikkati çalismaya çekilir.
Ardindan degerlendirme setinde yer alan ilk nesne grubunu (üç nesneden olusan)
masaya yerlestirilecek ve nesnelerden birini eline alarak masanin üzerine koyar
ve “........... göster” der. Ögrenci nesneyi gösterdikten sonra ögrenciden önünde
duran nesneler arsindan kendisine gösterilen nesneyi bulmasi

istenir ve

“............... aynisini bul” yönergesi verilerek bes saniye beklenir. Eger ögrenci
bes saniye içinde ayni nesneyi kaldirir, uzanir ya da dokunursa hazirlanmis olan
kayit formuna “+” isareti konur. Eger ögrenci belirlenen süre içerisinde yanlis
nesneye dokunur ya da önce yanlis sonra dogru nesneye dokunursa ve bes
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saniyeden sonra tepki verirse hazirlanmis olan kayit formuna “- ” isareti
konulacaktir.

8) Ölçüt: % 80

Ögretim Süreci
9) Yapilan degerlendirme sonrasinda ögrencinin ilgili ön kosul ve kolaylastirici
beceriye sahip olmadigi belirlenirse, bu becerinin ögrenciye kazandirilmasi için
hafta içi her gün (bes gün), gün içerisinde iki ögretim oturumu düzenlenerek bu
beceri ögrenciye kazandirilmaya çalisilacaktir. Düzenlenecek olan ögretim
oturumlarinin her birinde on denemeye yer verilecektir. Bir baska ifade ile
hazirlanmis olan degerlendirme setindeki her nesne çifti için yapilan çalisma
(ögretmenin masanin üzerine koydugu nesneyi “....... göster” demesi ve ögrenci
nesneyi gösterdikten sonra önünde duran nesneler arasindan gösterdigi nesneyi
bulmasi “......... aynisini bul” demesi ögrencinin bes saniye içinde soruya verdigi
tepki) bir deneme olarak kabul edilecektir. Daha sonra degerlendirme süreci ile
benzer biçimde ögrenci ile bir masada yan yana oturulacak ve ögretmen
ögrenciye “simdi seninle aynilarini bulacagiz hazir misin?” diyerek ögrencinin
dikkati çalismaya çekilecektir. Ardindan degerlendirme setinde yer alan ilk
nesne grubunu (bes nesneden olusan) masaya yerlestirilecek ve ögretmen kendi
nesneleri arsindan bir nesneyi eline alarak masaya koyacak ve “............ göster”
yönergesi ile ayni anda tam fiziksel yardim uygulanarak ögrencinin nesneyi
göstermesi saglanacaktir. Daha sonra ögrenciden önünde duran nesneler
arsindan kendisine gösterilen nesneyi bulmasi istenecek ve “............... aynisini
bul” yönergesi ile ayni anda

tam fiziksel yardim uygulanarak ögrencinin

nesneyi bulmasi saglanacaktir. Ögrenci yardim alamadan yaptigi tüm dogru
cevaplamalar için nesne ya da yiyecek pekistireci kullanilarak sürekli pekistirme
tarifesi

ile

(oyuncak/kraker)

pekistirilecekken,

yardimla

yaptigi

dogr u

cevaplamalardan sonra sözel olarak (“ dogru yaptin, aynisini buldun vb.”) ile
ödüllendirilecektir.
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AYNI/BENZER NESNELERI ESLEME BECERISI
VERI TOPLAMA FORMU

Ögrencinin Adi:
Tarih:
Degerlendirmeyi Yapan Kisi:

Firsatlar

Beceri

Gün/Zaman

Ayni/benzer
nesneleri esleme
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dogru sayisi
Yüzde (% )
* McClananahan ve Krantz, 1999 sayfa 16’dan uyarlanmistir

Gün/ Zaman

Gün/Zaman
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Ek 2.3. Resim-Nesne Esleme Becerisi

Kimlik Bilgileri
1) Ögrencinin Adi:
2) Degerlendirilecek Beceri: Resim-Nesne Esleme Becerisi
3) Tarih:
4) Degerlendirmeyi Yapan Kisi: Selmin ÇUHADAR
Materyaller
5) Resim- nesne esleme becerisi becerisinin degerlendirme ve ögretim sürecinde
gerekli olan materyaller:
a) Ögrencinin daha önceden tanidigi nesneler ve bu nesnelerin
resimleri/fotograflari (10 adet)
b) Beyaz A4 kagidi (10 adet)
c) Klasör
d) Seffaf dosya (10 adet)
e) Yapistirici
f) Nesneleri koymak için kap/kutu (1 adet)
Degerlendirme Aracinin Hazirlanmasi
6) Degerlendirme Kitapçigi ve Setinin Hazirlanmasi:
Degerlendirme kitapçigini hazirlayabilmek için ögrencinin daha önceden
tanidigi nesnelerin resimleri/fotograflari (örn. makas resmi) beyaz A4 kagitlari
üzerine yapistirilir ya da dijital fotograf makinesi kullanilarak çekilmis olan
fotograflar bilgisayara aktarilarak beyaz A4 kagidi üzerine renkli baski yapilarak
da degerlendirme kitapçiginin sayfalari hazirlanabilir. Daha sonra hazirlanmis
olan bu sayfalarin her biri seffaf dosyalarin içine koyularak klasöre yerlestirilir.
Degerlendirme setini hazirlayabilmek için degerlendirme kitapçiginda resimleri
yer alan nesnelerin yer aldigi (örn. makas) araç seti olusturulmustur.

Degerlendirme Süreci ve Ölçüt
7) Degerlendirme Süreci:
Ögrenci ile bir masada yan yana oturur ve ögretmen hazirlamis oldugu kitabi ve
nesneleri (üçlü guruplar halinde) ögrencinin önüne koyar ve ögrenciye “simdi
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seninle resimlere/fotograflara bakip aynilarini bulacagiz hazir misin?” diyerek
ögrencinin dikkatini çalismaya çeker. Daha sonra kitapçigin ilk sayfasini açarak
“............... resmi/fotografi göster ” diyerek bes saniye bekler. Ögrenci nesneyi
gösterdikten sonra ögrenciden önünde duran nesneler arsindan kendisine
gösterilen nesneyi bulmasi ister ve “............... aynisini bul” yönergesi verilerek
bes saniye bekler. Eger ögrenci bes saniye içinde resmi gösterilen nesneyi
kaldirir, uzanir ya da dokunursa hazirlanmis olan kayit formuna “+” isareti
konur. Eger ögrenci belirlenen süre içerisinde yanlis nesneye dokunur ya da
önce yanlis sonra dogru nesneye dokunursa ve bes saniyeden sonra tepki verirse
hazirlanmis olan kayit formuna “- ” isareti konulur.

8) Ölçüt: % 80
Ögretim Süreci

9) Yapilan degerlendirme sonrasinda ögrencinin ilgili ön kosul ve kolaylastirici
beceriye sahip olmadigi belirlenirse, bu becerinin ögrenciye kazandirilmasi için
hafta içi her gün (bes gün), gün içerisinde iki ögretim oturumu düzenlenerek bu
beceri ögrenciye kazandirilmaya çalisilacaktir. Düzenlenecek olan ögretim
oturumlarinin her birinde on denemeye yer verilecektir. Bir baska ifade ile
hazirlanmis olan kitapçik ve degerlendirme setindeki her nesne resmi ve nesne
için yapilan çalisma (ögretmenin masanin üzerine koydugu kitapçiktan nesne
resmini “....... göster” demesi ve ögrenci nesne resmini gösterdikten sonra
önünde duran nesneler arasindan gösterdigi nesneyi bulmasi “......... aynisini bul”
ögrencinin bes saniye içinde soruya verdigi tepki) bir deneme olarak kabul
edilecektir. Daha sonra degerlendirme süreci ile benzer biçimde ögrenci ile bir
masada yan yana oturulacak ve ögretmen ögrenciye “simdi seninle aynilarini
bulacagiz hazir misin?” diyerek ögrencinin dikkati çalismaya çekecektir.
Ardindan kitapçigin ilk sayfasini açilarak “......... resmi/fotografi göster ”
yönergesi ile ayni anda tam fiziksel yardim uygulanarak ögrencinin elinin
resim/fotograf üzerine konmasi saglanacaktir. Daha sonra ögrenciden önünde
duran nesneler arsindan kendisine gösterilen nesneyi bulmasi istenecek ve
“............... aynisini bul” yönergesi ile ayni anda

tam fiziksel yardim
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uygulanarak ögrencinin nesneyi bulmasi saglanacaktir. Ögrenci yardim
alamadan yaptigi tüm dogru cevaplamalar için nesne ya da yiyecek pekistireci
kullanilarak sürekli pekistirme tarifesi ile (oyuncak/kraker)pekistirilecekken,
yardimla yaptigi dogru cevaplamalardan sonra sözel olarak (“ dogru yaptin,
resmi buldun vb.”) ile ödüllendirilecektir.
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RESIM -NESNE ESLEME BECERISI VERI TOPLAMA FORMU

Ögrencinin Adi:
Tarih:
Degerlendirmeyi Yapan Kisi:

Firsatlar

Beceri

Gün/Zaman

Resim-Nesne
Esleme Becerisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dogru sayisi
Yüzde (% )
* McClananahan ve Krantz, 1999 sayfa 18’den uyarlanmistir.

Gün/Zaman

Gün/Zaman
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Ek 2.4. Fiziksel Yardimi Kabul Etme

Kimlik Bilgileri
1) Ögrencinin Adi:
2) Degerlendirilecek Beceri: Fiziksel Yardimi Kabul Etme
3) Tarih:
4) Degerlendirmeyi Yapan Kisi: Selmin ÇUHADAR

Ortam ve zaman
5) Fiziksel yardimi (Elle Yapilan Yönlendirmeleri) kabul etme

becerisinin

degerlendirilmesi ve ögretim süreci için ortam düzenlemeleri.
a) Merhaba ve hosçakal derken omuzlarindan ve kollarindan tutma,
b) Okula gelis ve gidislerde ayakkabi giyme ve çikarma,
c) Okulun merdivenlerinden inip çikarken çocugun elini tutma,
d) Boyama yaparken fizksel yardimda bulunma
e) Eve dönüs zamanlarinda saçini ve giysilerini düzeltme

sirasinda

deneklerin kendilerine dokunulmasina verdigi tepkiler ile sinanmistir.

Degerlendirme Süreci ve Ölçüt
7) Degerlendirme Süreci:
Ögrencinin okul zamanlarindaki rutin etkinliklerine uygun olarak seçilmis olan
zamanlarda ögretmenin kendisine dokunmasina verecegi tepkiler

ile

degerlendirilecektir. Ögrenci, ögretmen tarafindan yapilan fiziksel yardimdan
rahatsizlik duymasi (elini, ayagini çekme, itme vb.) ve uygun olmayan
davranislar (karsi koyma, aglama, vurma vb.) göstermesi durumunda

ise

hazirlanmis olan kayit formuna “-” isareti konularak degerlendirilecektir.
Ögrencinin rahatsizlik belirtmemesi ve rahat görünmesi
isareti konularak degerlendirilecektir.

8) Ölçüt: % 80

kayit formuna “+”
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Ögretim Süreci

9) Yapilan degerlendirme sonrasinda ögrencinin ilgili ön kosul ve kolaylastirici
beceriye sahip olmadigi belirlenirse, bu becerinin ögrenciye kazandirilmasi için
hafta içi her gün (bes gün) gün içerisinde iki ögretim oturumu düzenlenerek bu
beceri ögrenciye kazandirilmaya çalisilacaktir. Düzenlenecek olan ögretim
oturumlarinin her birinde bes denemeye yer verilecektir. Çocugun özelliklerine
uygun olarak planlanmis olan etkinlikle r ögrencide uygun olmayan davranislara
(karsi koyma, aglama, vurma vb.) neden olmamaya özen gösterilerek fiziksel
yardimi kabul etmesi saglanmaya çalisilacaktir.
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FIZIKSEL YARDIMI KAB UL ETME BECERISI VERI TOPLAMA FORMU

Ögrencinin Adi:
Tarih:
Degerlendirmeyi Yapan Kisi:

Firsatlar

Ortam
Fiziksel Yardimi
(Elle yapilan Yönlendirmeleri)
Kabul Etme

1
2
3
4
5
Dogru sayisi
Yüzde (% )

Gün/Zaman

Gün/Zaman

Gün/Zaman
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Ek 3
Etkililik Veri Toplama ve Güvenirlik Formlari
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Ek 3.1. Çizelge Izleme Becerisi Veri Toplama ve Güvenirlik Formu Yönergesi

Çizelge Izleme Becerisi Veri Toplama Formu (Ek 3.1.1) çizelge izleme becerisinin
degerle ndirilmesi amaciyla hazirlanmistir. Bu formla çizelge izleme becerisinde bes
asamaya iliskin veri toplanacaktir. Çizelge izleme becerisinin degerlendirilmesinde yer
alan basamaklar: 1)çizelge kitabini açip sayfayi çevirme, 2) fotografa bakma/isaret
etme/gösterme resmi ögretmene götürme/verme

(3) araç-gereci alma, (4) etkinligi

tamamlama ve (5) resimli etkinlik çizelgesinde yer alan bir sonraki etkinlige uygun
biçimde geçme (araç-gereci yerine koyma ve çizelgeye geri dönme ya da materyal
kullanimi gerektirmeyen soysal etkilesim becerileri için sadece çizelgeye geri dönme).
Ögretim sirasindaki her oturumda çizelgede yer alan her bir etkinlik bu asamalar
açisindan degerlendirilecektir. Çizelgelerde yer alan sosyal etkilesim becerilerinden
bazilari materyal kullanimini gerektirmeyen etkinlikler arasindan seçilmistir örn:
“parmak ile sarkisini söyleme gibi” Bu tür beceriler söz konusu oldugunda
degerlendirme

asamasinda

yer

alan

üçüncü

maddeyle

ilgili

degerlendirme

yapilamayacagi için bu türden sosyal etkilesim becerilerinde ilgili bölümde UZ
(uygulanamaz) ifadesine yer verilecektir.
Yardimsiz yapilan dogru tepkiler için veri toplama formuna “+” , yardimla yapilan
tepkiler için “- ” koyularak, dogru yüzdesi hesaplanacak ve elde edilen veriler grafige
islenecektir. Gözlemciler arasi güvenirlik verileri, oturumlarinin % 30’unda, “görüs
birligi/(görüs ayriligi+görüs birligi)X100” formülü kullanilarak hesaplanacaktir.
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Ek 3.1.1. Çizelge Izleme Becerisi Veri Toplama ve Güvenirlik Formu Örnegi
Ögrencinin adi-soyadi:

Tarih: ….. /…../200…

Uygulamacinin adi-soyadi:
Gözlemcinin adi-soyadi:
Etkinlik

Oturum:
Sayfayi
çevirir

Fotografa
bakar
/Isaret
eder/ögr
verir

Legodan model yapma
(araba)
Patates Adam
Parmak ile sarkisi çok
eglenceli
Labut devirme
Patates adamla
oynamak çok
eglenceli
Yiyecek
(Çikolata yeme)

Tamamlanan
Dogru olarak tamamlanan asama sayisi:
Toplam asama sayisi:
Dogru olarak tamamlanan asama yüzdesi:
* McClananahan ve Krantz, 1999 sayfa 53’ten uyarlanmistir.

Materyali
alir

Etkinligi
tamamlar

Bir sonraki
etkinlige geçer
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Ek.3.2. Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Veri Toplama ve Güvenirlik Formu
Yönergesi
Bu asamada etkinlikle ilgili olma davranisiyla ilgili yapilan genel tanimda yer alan
asama lar ile ilgili veri toplamak amaciyla anlik zaman örneklemi kaydi kullanilarak veri
toplanacaktir. Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Basamaklarinin Tanimi formunda yer
alan (Ek 3.2.1) basamaklar ve çizelgelerde yer alan serbest zaman becerilerine iliskin
olarak yapilan ayrintili tanimlar dikkate alinarak, çizelgelerde yer alan her bir serbest
zaman becerisiyle ilgili veri toplanacaktir.

Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Anlik Zaman Örneklemi Veri Toplama ve Güvenirlik
Formu (Ek 3.2.2) etkinlikle ilgili olma davranisinin degerlendirilmesi amaciyla
hazirlanmistir. Arastirmada anlik zaman örneklemi kaydi etkinligi yerine getirme
davranisinda 20 dakikalik gözlem süresi on saniyelik zaman araliklarina bölünerek her
bir dilim sonunda etkinlikle ilgili olma davranisinda tanimlandigi biçimde davranisin
gözlenmesi ile kayit edilecektir. Gözlemler 20 dakikalik bir süre içinde on saniyede bir
bilgisayardan gelen uyarici ses (bip sesi) yardimi ile hazirlanmis olan forma kayit
edilecektir.
Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Basamaklarinin Tanimi (Ek 3.2.1) formda
tanimlandigi biçimde yapilan etkinlikle ilgili olma davranisi için veri toplama formuna
“+” uygun biçimde olamayan tepkiler için “-” koyularak, dogru yüzdesi hesaplanacak
ve elde edilen veriler grafige islenecektir.
Ayni zamanda denekler etkinligi yerine getirirken, etkinlikle ilgili olma tanimina uygun
olmayan davranislar gösterdiginde (örnegin; öfke nöbetleri, etkinligi reddetme,
oyuncaklar ve ögrencinin gerçeklestirmesi gereken etkinligi yapmasina engel olacak
biçimde oyun materyallerinin kullaniminda uzun süre devam eden, ard arda yapilan
tekrarlar) bu durumlar etkinlikle ilgili olama davranisi olarak kayit edilmeyecektir.
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Ek 3.2.1. Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Basamaklarinin Tanimi

Uygulamaciya
bakar/dinler
ya da
Oyun materyaline/
bakar

Materyali uygun
kullanir/amaca yönelik
etkilesim içinde olur

?

Çocugun

ögretmene/uygulamaciya

ya

da

oyun

materyallerine dogrudan bakmasi, etkinlikle ilgili ifadelerde
bulunmasi (patates adamin sapkasini alip basina koyma,
burnunu eline aldiginda kendi burnunu gösterme vb.)

? Serbest zaman becerileri ile ilgili çizelgede yer alan
etkinligi yapmak için gerekli olan materyalleri uygun biçimde
kullanma, amaca yönelik etkilesim içinde olma

Beceri kitabinda yer alan

? Resimli etkinlik çizelgesinde yer alan her bir serbest zaman

beceri basamaklarini

becerisi için etkinligin gerektirdigi uygun davranislari

tamamlar

sergilemesi ve beceri kitabinda yer alan beceri basamaklari
yerine getirerek beceriyi tamamlama
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Ek.3.2.2 Etkinlikle Ilgili Olma Davranisi Anlik Zaman Örneklem Veri Toplama ve
Güvenirlik Formu Örnegi
Uygulamaci Adi-Soyadi:
Gözlemci Adi-Soyadi:
Etkinlik Gözlem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Etkinlikle
Ilgili Olma

Tarih: ….. /…../200…

Etkinlikle Ilgili
Olmama

Etkinlik

Oturum:
Gözlem
Etkinlikle
Ilgili Olma

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Etkinlikle Ilgili
Olmama
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Ek 3.3. Etkinligi Yerine Getirme Davranisi Veri Toplama ve Güvenirlik Formu
Yönergesi

Etkinligi Yerine Getirme Davranisi Beceri Analizi Kaydi Veri Toplama ve Güvenirlik
Formu (Ek.3.3.1) resimli etkinlik çizelgeleri içerisine yerlestirilmis olan üç farkli
serbest zaman becerisinin çizelge izleme becerisinin ögretimi sürecinde ögrenilmesiyle
ilgili verileri toplamak amaciyla hazirlanmistir. Beceri analizi kaydi etkinlik
çizelgelerinde yer alan serbest zaman becerilerinin her biri ile ilgili yapilmis olan beceri
analizlerinde yer alan asamalara iliskin olarak deneklerin verdikleri dogru ve yanlis
tepkileri kayit edilerek yapilacaktir. Örnegin, resimli etkinlik çizelgesinde yer alan
legodan araba yapma becerisi için beceri analizinde yer alan ve beceri basamaklarindan
biri olan “mavi tekerlegi sari legonun uçlarindan birine takar” beceri basamaginin
etkinligi yerine getirme olarak kayit edilebilmesi için, ögrencinin bir elinde duran sari
uçlu lego parçasina diger elinde duran mavi tekerlegi takmasi beklenecektir. Yardimsiz
yapilan dogru tepkiler için veri toplama formuna “+” , yardimla yapilan tepkiler için “-”
koyularak, dogru yüzdesi hesaplanacak ve elde edilen veriler grafige islenecektir.

Gözlemciler arasi güvenir lik verileri, oturumlarinin % 30’unda, “görüs birligi/(görüs
ayriligi+görüs birligi)X100” formülü kullanilarak hesaplanacaktir.
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Ek.3.3.1 Etkinligi Yerine Getirme Davranisi Beceri Analizi Kaydi Veri Toplama ve
Güvenirlik Formu Örnegi
Uygulamaci Adi-Soyadi:

Tarih: ….. /…../200…
Oturum:

Gözlemci Adi-Soyadi:
Ögrenci Tepkileri
Patates Adam Yapma Beceri Analizi

+/-

1. Patates adamin gövdesini kutudan alir.
2. Patates adamin ayaklarini kutudan alir ve gövdesine takar.
3. Patates adamin gözünü kutudan alir ve gövdesindeki yere takar
4. Patates adamin burnunu kutudan alir ve gövdesindeki yere takar
5. Patates adamin agzini kutudan alir ve gövdesindeki yere takar
6. Patates adamin bir kulagini kutudan alir ve gövdes indeki yere takar.
7. Patates adamin diger kulagini kutudan alir ve gövdesindeki yere takar.
8. Patates adamin bir kolunu kutudan alir ve gövdesindeki yere takar
9. Patates adamin diger kolunu kutudan alir ve gövdesindeki yere takar.
10. Patates adamin sapkasini alir ve gövdesindeki yere takar

Dogru tepki sayisi:
Dogru tepki yüzdesi:
* Bu form resimli etkinlik çizelgelerinde yer alan serbest zaman becerilerinin her biri için beceri analizleri
dikkate alinarak hazirlanmistir.
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Ek 4
Ögretmen ve Ebeveyn Görüslerinin Belirlenebilmesi Için
Sosyal Geçerlik Soru Formlari
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Ek 4.1. Sosyal Geçerlik Ögretmen Görüsme Sorulari

…..……………… Hanim/Bey

1. Etkinlik çizelgesi ögretim uygulamasinin otistik özellikler gösteren çocuklarin
egitiminde

kullanilmasi hakkinda neler düsünüyorsunuz?

2. Resimli etkinlik çizelgelerinin hazirlanmasi süreci ile ilgili neler düsünüyorsunuz?

3. Çizelge izleme becerisinin ögretiminde kullanilan yöntem hakkinda neler
düsünüyorsunuz?

4.

Ögrencinizle yaptigimiz çalismanin görüntülerini izlediniz.Çalismanin basindaki
görüntüler ile sonundaki görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugunu
düsünüyorsunuz?

-

Çalisma sirasinda kullandigimiz çizelgeyi takip etmesi hakkinda ne
düsünüyorsunuz?

-

Çizelgede yer alan serbest zaman becerilerini (legodan araba/tren yapma,
patates adam ve labut devirme) ögrenmesi hakkinda ne düsünüyorsunuz?

-

Çalisma sirasinda kullandigimiz resimli kitabi (çizelgeyi) izleme ve
çizelgede yer alan becerileri gerçekle stirirken göstermis oldugu
davranislar hakkinda ne düsünüyorsunuz?

5.

Sizde bu yöntemi ögrencilerinizle kullanmak ister misiniz?

6.

Bu çalismada olumlu buldugunuz yönler nelerdir?

7. Bu çalismada olumsuz buldugunuz yönler nelerdir?
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Ek 4.2. Sosyal Geçerlik Aile Görüsme Sorulari

…..……………… Hanim/Bey

1.

Çocugunuzla yaptigimiz çalismanin görüntülerini izlediniz. Çalismanin basindaki
görüntüler ile sonundaki görüntüler arasinda ne gibi farkliliklar oldugunu
düsünüyorsunuz?

-

Çalisma sirasinda kullandigimiz resimli kitabi takip etmesi hakkinda ne
düsünüyorsunuz?

-

Çizelgede yer alan oyunlari ögrenmesi hakkinda ne düsünüyorsunuz?

-

Çalisma sirasinda kullandigimiz resimli kitabi (çizelgeyi) izleme ve
çizelgede yer alan becerileri gerçeklestirirken göstermis oldugu
davranislar hakkinda ne düsünüyorsunuz?

2.

Bu yöntemin çocugunuzun okuldaki veya kurumdaki egitiminde kullanilmasi
hakkinda neler düsünüyorsunuz?

3. Sizde bu yöntemi evde çocugunuzla kullanmak ister misiniz?

4.

Bu çalismada olumlu buldugunuz yönler nelerdir?

5. Bu çalismada olumsuz buldugunuz yönler nelerdir?
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Ek 5
Uygulama Güvenirligi Formu
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Ek 5.1. Uygulama Güvenirligi Formu Yönergesi

Bu form uygulamacinin gerçeklestirdigi uygulamanin hazirlanan uygulama planina ne
ölçüde uygunluk gösterdigini belirlemek amaciyla gelistirilmistir. Resimli etkinlik
çizelgesini izleme becerisinin ögretimi için belirlenen uygulama basamaklari: (1) araçgerecin düzenlenmesi, (2) pekistireçlerin hazirlanmasi, (3) dikkat saglayici ipucunu
sunma (4) baslangiç yönergesinin verilmesi, (5) tepkide bulunma süresince beklenmesi
(6) çizelge izleme becerisinin asamalari için elle yönlendirmenin kullanilmasi, (7) ipucu
siliklestirme sürecinin uygulanmasi (8) denegin dogru tepkilerinin plandigi biçimde
pekistirilmesi, (9) çizelgede yer alan etkinlikler için asamalarin tekrarlanmasi

Dogru ve yerinde yapilan uygulama basamaklari için veri toplama formuna “+”, uygun
olmayan eksik, hatali ya da hiç yapilmayan uygulama basamaklari için “-” koyularak,
toplanacaktir. Arastirmada uygulama güvenirligi verileri, oturumlarinin % 30’unda
“gözlenen uygulamaci davranisi/planlanan uygulamaci davranisiX100” formülü
kullanilarak hesaplanacaktir.
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Ek 5.2. Uygulama Güvenirligi Basamaklarinin Tanimi
? Resimli etkinlik çizelgesi çalisma alaninin en soluna yerlestirilmesi.
Araç-gerecin düzenlenmesi

? Çizelgede yer alan her bir etkinlik için gerekli olan materyaller daha
önceden karar verilmis olan bir yere etkinlik sirasina (kullanim sirasina)
uygun bir biçimde soldan saga dogru yerlestirilmesi.
? Ögretim sirasinda kullanilacak olan masanin araç gereçlere yakin bir
yere yerlestirilmesi.

Pekistireçlerin hazirlanmasi

? Ögretim oturumlari sirasinda kullanilacak olan yiyecek pekistireçlerinin
uygulamacinin kolayca ulasabilecegi bir yerde ya da uygun bir kutuda
(boncuk kabi, bel çantasi ya da uygulamacinin cebinde vb. ) hazir
bulundurulmasi.

Dikkat saglayici ipucu

? Her bir ö gretim oturumu öncesinde ögrenciye dikkat saglayici ipucunun

sunma

verilmesi (örn,“oyun oynamak ister misin?”) ve ögrencinin dikkati
saglandiktan sonra sözel olarak pekistirilmesi

Baslangiç yönergesinin

? Ögrencinin dikkati saglandiktan hedef uyaranin verilmesi (“ örn, Harun

verilmesi

oyun zamani”)
? Baslama için yönergenin uygulamanin basinda sadece bir kez verilmesi

? Ögretim sirasinda ögrencilerin tepkide bulunmalarina firsat vermek
Tepkide bulunma süresince
bekleme (5sn)

amaciyla 5sn süre ile beklenmesi ve ögrenci tepkide bulunmadiginda
ihtiyaci olan fiziksel ipucunun s unulmasi/elle yönlendirme yapilmasi.

? Ögretim sirasinda gereken durumlarda (çizelgeye, araçlara, etkinlige)
Elle yönlendirmenin
Kullanilmasi

elle yönlendirmenin kullanilmasi.
? Ögretim sirasinda kullanilan fiziksel ipuçlarinin siliklestirilmesi elle

Ipucu siliklestirme

yönlendirme ve tam fiziksel yardim asamasindan sonra, (a) uzamsal

sürecinin uygulanmasi

siliklestirme, (b) gölge olma ve (c) fiziksel yakinligin azaltilmasi süreci
kullanilarak gerçeklestirilmesi.

Pekistirme

? Ögretim sirasinda ögrencilerin her dogru davranistan sonra kendi
tercihleri olan yiyecek pekistireçleri ile pekistirilmesi.
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Ek 5.3. Uygulama Güvenirligi Veri Toplama Formu
Uygulamaci Adi-Soyadi:

Tarih: ….. /…../200…

Gözlemci Adi-Soyadi:

Oturum:
Uygulamaci Tepkileri

Planlanan Uygulamaci Davranislari

+ /1*

1.

Araç-gerecin düzenlenmesi***

2.

Pekistireçlerin hazirlanmasi

3.

Dikkat saglayici ipucu sunma

4.

Baslangiç yönergesinin verilmesi* *

5.

Tepkide bulunma süresince bekleme (5sn)

6.

Elle yönlendirme yapilmasi

7.

Pekistirme

8.

Ipucu siliklestirme sürecinin uygulanmasi

9.

Çizelgede yer alan etkinlikler için asamalarin tekrarlanmasi

2*

3*

4*

Dogru tepki sayisi:
Dogru tepki yüzdesi:
* Resimli etkinlik çizelgesinde yer alan beceriler * * Baslama için yönergenin uygulamanin basinda
sadece bir kez verilmesi *** Araç- gerecin çalismanin basinda düzenlenmesi

5*
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Ek 6
Resimli Etkinlik Çizelgesi Örnegi

147

148

149

Ek 7
Beceri Kitabi Örnegi

150

151

152

Ek 8
Sosyal Geçerlik Görüsme Veri Analiz Indeksi

3

Harun’un Annesi

3

AD
SOYAD

Nedim’in Annesi

SORU

Berk’in Annesi

3

STR

VERI

1
2
3

Hi hi, pekala. Siz bu resimli kitabi evde, farkli seyler ögretmen için yada oyunlari ögretmek için
çocugunuzla kullanmak ister misiniz?
Ya ben kullanmak isterim. Zaten evde de resimlere bakiyor. Kullanmak isterim yani.

Ya ben kullanmak isterim. (3.3)

BETIMLEME

4
5
6
7
8

Hi hi. Eee siz de bu yöntemi evde çocugunuzla kullanmak ister misiniz? Evde kullanmaya kalksaniz nasil
yardimci olunmasini istersiniz size?
Böyle bir seyi daha önce evde denemedik ki bilmiyorum nasil olur.
Peki yapabilir misiniz? Gözünüze nasil görünüyor?
Biraz zor olur ilk baslarda ama yapabilirim gibime geliyor. Alistirmakta fayda var.

Biraz zor olur ilk baslarda ama
yapabilirim
gibime
geliyor.
Alistirmakta fayda var. (3.8)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Peki siz evde bu yöntemi çocugunuza kullanmak ister misiniz?
Tabiki. Tabi ki kullanacagim da.
Peki nasil bir plan yapmayi düsünüyorsunuz evde kullanmak için?
Nasil bir plan düsünüyorum. Ilk önce giyinme, parkta oyun oynama. Su anda baska aklima gelmiyor ama,
ilk etapta bunlarda denemeyi düsünüyorum açikçasi.
Peki sizin için süreçle ilgili de ben size bilgiler verdim hatirlarsiniz. Kitaplari gördük, onlara baktik, etkinlik
çizelgesine ve beceri kitaplarina. Sizce hazirlanmasi süreci ile ilgili neler düsünüyorsunuz.?
Su anda daha hiç denemedigim için tabi ki yapabilir miyim diye endisesi var. Ama sizden daha detayli
ögrendikten sonra yapabilirim. Bence çok güzel. Rahatlikla yapilabilecek bir sey.

Tabiki. Tabi ki kullanacagim da.
(3.11)
Nasil bir plan düsünüyorum. Ilk
önce giyinme, parkta oyun
oynama. Su anda baska aklima
gelmiyor ama, ilk etapta bunlarda
denemeyi düsünüyorum açikçasi.
(3.13-3.14)
Su anda daha hiç denemedigim
için tabi ki yapabilir miyim diye
endisesi var. Ama sizden daha
detayli
ögrendikten
sonra
yapabilirim. Bence çok güzel.
Rahatlikla yapilabilecek bir sey.
(3.17-3.18)
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