
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN  

ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMA YOLUYLA  

EĞİTİMİ SÜRECİNDE  

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÖNERİLER 
 

 Otizmli, öğrencilerin küçük grup çalışmaları 

sırasında ya da serbest etkinliklerde sınıf arka-

daşlarıyla birlikte oynamasını destekleyin. 

 

 Sınıf içinde öğrencinizin performansına uygun 

sorumluluklar verin. Sosyal etkileşimin artırıl-

ması amacıyla, öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla 

uyum sağlaması için etkinlik planlayın, bu etkin-

liklere katılımını sağlayın. 

 

 Öğrencinizin nesnelere dokunma, nesneyi elin-

den bırakmama gibi takıntılı davranışlarını 

azaltmak için bu nesneleri bir kutuya koyarak 

dersin sonunda ya da günün sonunda alabilmesi-

ne yönelik düzenlemeler yapın. 

 

 Öğrencilerinizin başarısını anında ödüllerindin. 

  

 Öğrencinizin okula uyumda yaşadığı güç-

lüklerin üstesinden gelmesi için okul 

rehber öğretmeni ve aile iş birliği yapa-

rak alınacak önlemleri belirleyin.  

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN  

ÖĞRENCİLERİN KAYNAŞTIRMA  

YOLUYLA EĞİTİMİ SÜRECİNDE  

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÖNERİLER 

 

 Okula yeni başlayan öğrencilerini-

ze okulu ve sınıf tanıtın.  

 

 Sınıftaki diğer öğrencilere otizmi 

olan öğrenciyle ilgili bilgiler verin.  

 

 Öğrencinizi ön tarafta oturtun. Ya-

kınında oturacak öğrencilerin ona 

uygun model olacak kişiler olması-

nı sağlayın.  

 

 Sınıf kurallarını belirleyin, kuralla-

rı tek tek öğretin, kuralların yazılı/

görsel olarak yer aldığı pano hazır-

layın. 
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EĞER ÇOCUĞUNUZ; 

 Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,  

 İsmini söylediğinizde bakmıyorsa, 

 Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, 

 Parmağıyla ile istediği şeyi göstermi-

yorsa, 

 Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, 

 Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi 

göstermiyorsa,  

 Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz 

ortamlarda söylüyorsa, 

 Konuşmada akranlarının gerisinde kal-

mışsa, 

 Sallanmak, çırpınmak gibi garip hare-

ketleri varsa, 

  Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince 

davranıyorsa,  

 Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, 

 Bazı eşyaları döndürmek, sıraya diz-

mek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, 

 Günlük yaşamındaki düzen değişiklik-

lerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açı-

sından değerlendirme yapmak gerekir.  

ERKEN TEŞHİS VE ERKEN EĞİTİMLE 
HERŞEYİN ÜSTESİNDEN  

GELEBİLİRSİNİZ… 

Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Nasıl 

ve Kimler Tarafından Konur? 

 Otizm Spektrum bozukluğu tanısını ço-

cuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanları 

koymaktadır. Bu süreçte en çok danışı-

lan diğer uzmanlık alanı çocuk nörolog-

larıdır. Ayrıca raporlarda çift imza ge-

rektirdiğinden bu iki uzmanlık alanının 

değerlendirmesi yaygın olarak başvuru-

lan bir yoldur.  

 

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun Tedavisi  

Var mıdır?  

Bugün sahip olunan bilgilerle, otizm 

spektrum bozukluğunun ilaçla tedavisi 

mümkün değildir. Ancak, otizm spekt-

rum bozukluğunun belirtileri erken yaş-

ta başlanılan yoğun eğitim desteğiyle 

azaltılabilir. Yapılan bir çok çalışma sonu-

cunda en iyi tedavinin “eğitim” olduğunu 

ortaya koymuştur. 

OTİZM NEDİR? 

Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB) ço-

cukluk çağı nörogelişimsel bozuklukları 

içinde yer alan bir klinik tanı grubudur.  

Belirtileri erken çocukluk çağında başla-

makta olup, sosyal-iletişimsel alanda be-

lirgin yetersizlikler ve sınırlı, tekrarlayıcı 

davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden 

bir bozukluktur.  

OLASI NEDENLERİ? 

OSB’nin tam olarak nedenleri ortaya kon-

mamasına rağmen, OSB, çok sayıda genin 

dahil olduğu karmașık bir genetik bozuk-

luk olarak ele alınmaktadır. Bu genetik 

bozukluğun merkezi sinir sistemini etki-

lediği ve OSB’nin nörolojik bir sorun oldu-

ğu düșünülmektedir. OSB, sosyo-

ekonomik düzey ya da çocuk yetiștirme 

yaklașımlarıyla ilișkili değildir. Ancak ile-

ri baba ve anne yașının risk faktörü oldu-

ğu düșünülmektedir. Çeșitli toksinler, 

așılar gibi çevresel etmenlerle OSB arasın-

da bilimsel bir ilișki bulunabilmiș değil-

dir.  


