OSB'li çocuklarda çeşitli becerilerin
geliştirilmesi için video teknolojisinin
kullanılması
Dr Christos Nikopoulos
BCBA-D, MBPsS, CSci, FHEA

Otizm Danışmalık Hizmetleri, UK
Istanbul - Haziran 2019

Giriş: Model olmanın tanımı

Model olma, belirli bir davranışın bir örneğinin bireye

sunulması ve ardından bireyin bu davranışın benzerini
sergileyip sergilemediğinin değerlendirilmesi olarak
tanımlanabilir.
Daha teknik bir deyişle, model olma bir bireyin bir davranış
sergilemesi, bu sergilenen davranışın gözlemciye, diğer bir

kişiye ipucu olması ve model olan kişinin gözlemleyen
kişinin bu davranışı model alması için uyaran kontrolü
oluşturduğu öncül strateji olarak tanımlanabilir.

Model olmanın avantajları

• Doğru davranış öğrenciye model olunur, öğrenci sürecin
sonunda repertuarındaki hatalı davranışın yerine geçecek
olan doğru davranış modelini gözlemler ve taklit eder
• Öğrencinin yeni bir davranış öğrenmesi için tek bir kez
model olma tepkisinin yeterli olacağı hızlı sonuçlar üretebilir.

• Günlük yaşamımızda düzenli olarak gerçekleşen doğal bir
öğretim yöntemidir.
• Taklit edilecek olan istendik davranışı belirtmesi açısından
davranış değişimine yapısalcı bir yaklaşım sunar.

Model olmanın dezavantajları
•İnsanlar genellikle davranışlarının başkaları üzerinde ne kadar

etkili olabileceğini unuturlar ve istenmeyen yönde
davrandıklarında yaratabilecekleri etkiyi hafife alırlar.
Dolayısıyla, model olmanın avantajlı olan güçlü özellikleri de
bazı dezavantajlar sunmaktadır.
Örneğin, görsel kitle iletişim araçlarının genellikle izleyicilere
sunduğu, model olunan saldırganlık ve şiddetin etkileri.

Model olmanın Özellikleri
Bazı temel özellikler:
Öğrenciye yalnızca var olan performans düzeyinden bir-iki
basamak ilerideki yeni bir davranış modeli sunuluyor ise, ilk
defa izlediğinde tatmin edici bir şekilde bu yeni davranışı
taklit edebilir.

Model olmanın Özellikleri
• Yeni bir davranış, model olma kullanıldığında yalnızca şekil
vermeden daha hızlı ve etkili öğrenilebilir.

• Model olmanın gerçekleşmesi için, gözlemcinin aynı veya
benzer bir davranışı sergilemesi model olunan davranışa
dikkatini yöneltmesini gerektirir.
Her ne kadar literatür, bir öğrenme prosedürü olarak Model
olmanın kökeninin bilinmediğini ve ispatlanmasının zor
olduğunu ileri sürse de, bir öğrenme prosedürü olarak Model
olmanin iki ana özelliği vardır: a) tek-denemede öğrenme b)
ters taklit.
a) Tek-denemede öğrenme, yeni bir davranışın tek bir kez model
olunduktan sonra anında izler pekiştirme gerektirmeden taklit
edilebileceği anlamına gelir.

Öğrencinin/gözlemcinin model olunan davranışı tek
denemede taklit etmesine katkıda bulunabilecek birçok
faktör vardır:

- Bir modelin davranışının sonuçlarını görüntüleme
- Gözlemcinin davranışının sonuçları

- Modelin duygusal tepkilerini görüntüleme
- Modelin özellikleri
- Gözlemci ve model arasındaki benzerlik
- Davranış benzerliği
- Dikkat etme için pekiştirme
- Model olunan davranışın basitliği
- Benzer davranışın pekişrtirme geçmişi
- Bağlamların değişkenliği

Model olma türleri

Terapötik teknikler olarak da kullanılan en yaygın kullanılan
model olma türleri şunlardır: a) bütün ve kısmı davranışsal
taklit, b) genelleştirilmiş taklit, c) akran taklidi, d) kendi
kendine model olma ve e) video modeli olma.
• Bütün ve kısmı davranışsal taklit

Modelin davranışının tüm özellikleri taklit edildiğinde tam
taklit gerçekleşir.
- Modelin davranışının özelliklerinden bazıları taklit
edildiğinde, bu işleme kısmı davranışsal taklit adı verilir.
• Genelleştirilmiş taklit

- Bu işlem, bir bireyin taklit repertuarını geliştirme sürecinde bir
takım davranışları taklit etmek için pekiştireç kazandıktan
sonra, pekiştireç olmadan ilk denemede taklidi gerçekleştirdiği
örnekleri ifade eder..

model olma türleri
• Akran taklidi
- Bir model olma prosedürü, bir uzman modelin yerine
gözlemcilerin becerilerine, yaşlarına ya da durumlarına
yeterince yakın olan modelleri kapsarsa, o zaman akran model
olma olarak adlandırılır.

• Video öz-model olma (VSM)
- Video öz-model olma, örnek davranışları gerçekleştiren video
kasetlerde kendini izlemekten kaynaklanan olumlu davranış
değişikliği olarak tanımlanır.
• Video model olma
- Video model olma, modelin canlı olmadığı, mevcut davranışları
değiştirmek veya yenilerini öğrenmek için videoya kaydedilmiş
model olma örnekleri olarak tanımlanır. İlk olarak, öğrenci bir
modelin davranışını ayırt eder ve daha sonra doğal ortamlarda bu
belirli davranışı sergiler.

Video öz-model olma (VSM)
VSM bireylerin var olan performanslarının bir üst düzeyinde becerileri
kendilerinin model olarak kullanıldığı, video kaset kaydı ya da diğer video
kayıt teknolojileri ile düzenlenerek hazırlanan görüntüleri izledikleri
türdür. Yani, VSM öğrencinin ipucu sunularak gerçekleştirdiği
performans kaydını içerir.
Videodan öz-model olma, otizmli bireylerin hedef davranışı sergiledikleri
videoların hazırlanması ve edit edilmesidir. Öğrencinin davranışı farklı
zamanlarda kayıt edilir ve başarılı modeler video edit edilerek final
videosu hazırlanır. Bir diğer kayıt yöntemi ise çocuğun hedef davranışı
mış gibi yaparak oyun yoluyla canlandırması ya da taklit etmesi yoluyla
kayıt yapmak ve yine edit yoluyla final videoda sadece başarılı olanları
hazırlamak yolu ile gerçekleşir.
Eğitim esnasında, öğrenci videodan kendi modelini izler ve ardından ilgili
etkinliğe yönelir.

VIDEO ÖRNEKLERİ

Video model olma (VM)
o VM, istenen davranış ve etkileşimleri teşvik etmek için
kullanılan bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, çocuk bireysel
becerilerde ustalaştığında ancak bunları nasıl birleştireceğini
bilmediğinde de çok faydalıdır. Örneğin, bir çocuk ceketini
giymesi için gerekli bireysel adımları bilmesine rağmen bu
görevi yerine getirmesi için nasıl birleştirileceğini bilmeyebilir.
Video model olma, öz bakım becerileri, iletişim becerileri,
sosyal davranışlar veya akademik davranışlar gibi birçok alanda
kullanılabilir.
Örnekler:
o VM ile geliştirilebilecek olası beceriler :
Sosyal etkileşim başlatma:
• "Seninle oturabilir miyim?"
• “Buna / şuna bak.”
• “Haydi oynayalım” vb.

Video model olma (VM)
o

o

olası beceriler (devamı):

Selamlamlaşmalar:
• Selam verme
• Selamlaşmaya tepkide bulunma
Uygun sözel - olmayan iletişim:
Birisinin söylediklerine ilgi göstermek (göz teması, baş sallama)
Gülümseme
Başkalarının sözel olmayan ipuçlarını ayırt etme
Oyun:
• Oyun başlatma
• Oyunlara uygun ifadeler
• Belirli oyunlar bağlamında uygun yorumlar
• Spor davranışları

Video model olma (VM) (devamı)

o olası beceriler (devamı):
o
İletişim becerileri
• Bir konuyla ilgili sohbeti sürdürme
• Önceki faaliyetlerle ilgili yorumlar yapma
• Başkalarının yorumlarına cevap verme
• Şaka yapma
• Dikkatini veya eğlencesini başka bir çocuk veya yetişkinle
paylaşma
• Hikaye anlatma
• Görgü kurallarını uyarak uygun dili kullanma (lütfen, siz)
• Sadece bir veya iki kere bir şeyler söylemek
Okul binasında uygun davranış :
• Yemekhane
• Okul başlamadan önce koridorda beklemek

Video model olma (VM) (devamı)

o olası beceriler (devamı):
Yorum yapma
Uygun bir şekilde anlaşmazlığı/ hoşnutsuzluğu göstermek
Başkalarına iltifat etmek ve gelen iltifatlara karşılık vermek
Günlük yaşam becerileri [örneğin, yemek pişirme, temizlik,
giyinme)
Bilgilendirici soruları cevaplama / sorma
İstekte bulunma:
İzin istemek
“[Yiyecek, tercih edilen ürün, aktivite] istiyorum.”
Sıra veya bir şeyler ödünç istemek
Duyusal ihtiyaçları ifade etmek
Yeni bir etkinlik yapmayı istemek / teklif etmek
Yardım istemek

Video model olma (VM) (devamı)
o olası beceriler (devamı):
Topluluk gezileri:
Bir şeyleri satın alma
Tıbbi / diş ziyaretleri
Özel etkinliklerde uygun sosyal davranışlar (ör. Düğünler,
doğum günü partileri, tatiller, aile etkinlikleri, cenaze törenleri)
Saç kesimi
Seyahat (uçak, araba)
Sırada beklemek
Sofra adabı
Bir yetişkinin istek / isteklerine uygun şekilde cevap vermek
Alaya karşılık vermek

Başlıca video model olma türleri (VM)
1. Üçüncü şahıs bakış açısı:
En yaygın kullanılan VM türüdür. Bir görevi tamamlayan
birinin başından sonuna (yani tüm görev sunumu) videosunu
çekmeyi içerir. Çocuk videonun tamamını izler ve ardından
kendisine görevi gerçekleştirme fırsatı verilir.

 Eğitim programlayıcılarının, modellenen beceri veya
davranıştaki ilgisiz unsurları video düzenleme yoluyla
kaldırmasını sağlar. İlgisiz uyaranların çıkarılması, otizmli
bireyin hedeflenen beceri veya davranışın temel yönlerine
daha iyi odaklanmasını sağlar.

Başlıca Video Model Olma Türleri (devamı)
2. Odaklanan bakışla video model:
Video kamerayı göz seviyesinde (çocuğun bakış açısından)
taşıyan bir yöntemdir. Görüntülerde beceriyi
sergileyen modelin bedeninin tümünü göstermeye gerek
yoktur.
 Odaklanan bakışla video modelinin klasik modele göre
potansiyel bir avantajı, modelin optimal özelliklerini
belirleme zorunluluğunu ortadan kaldırarak, hedef
davranışla doğrudan ilişkili olanlara yönelik uyaranlara
daha da odaklanmasıdır.

Başlıca Video Model Olma Türleri (devamı)
3. Eğitimsel video model olma:
Temel olarak, videoların her bir hedef davranış ile ilgili adım adım
ilerlemesini gösteren video modeli olma özelliğidir. Bir beceri analizi
gerektirir ve ayrıca bir anlatıcı kullanılabilir.
4.

Video ipucu:
Hedef davranışın her bir basamağını göstermekten ve daha sonra
katılımcıya video kasetli beceri analizinde bir sonraki adımı görmeye
geçmeden önce bu adımı gerçekleştirme fırsatı vermekten ibarettir.
Buna ek olarak, video klipler, beceriyi tamamlayan kişinin
perspektifinden filme alınmıştır (Odaklanan bakışla video model).
Yine beceri analizi gerekli bir bileşendir.

5.

Hazırlayıcı video model olma:
‘’Hazırlama’’, öncül olayları olayları manipüle etmenin ya da
operasyonel işlemleri oluşturmanın bir yoludur; hazırlama sırasında, bir
çocuk gelecekteki olayları önceden tahmin eder, böylece daha
öngörülebilir olurlar.

Otizmde video model olmanın potansiyel avantajları
Video model olma, otizmli bireylere birçok avantaj sunmaktadır:
 İlk olarak, video modelleri gerçek ortamlarda çeşitli farklı
davranışlar gösterebilir.
 İkinci olarak, video, basılı materyallerden veya karmaşık dil
repertuarlarından yararlanamayan öğrenciler için kullanışlı bir
araç olabilir.
 Üçüncüsü, video, otizmli çocukların grafiksel sunumlara karşı
gözlemlenen dikkat kabiliyetlerinden yararlanarak sayısız
uyaran- tepki varyasyonu örneği gösterebilir.

 Dördüncü olarak, videodan model olma yöntemleri, otizmli
bireylerin problem davranışlarını kontrol edebilecekleri yeni
müdahale stratejileri sağlayabilir.

Otizmde video model olmanın potansiyel
avantajları
(devamı)

 Beşinci olarak, video kullanımı veri toplamada iç
tutarlılığı ve güvenilirliği güçlendirir.
 Altıncı olarak, video modeli ile öğretim, hedef
öğrenciler ya da aileleri için hatalı modelleri de dahil eden
ayırt etme beceri öğretimini teşvik ediyor.
 Yedinci olarak, video ortamı otizmli çocukların sahip
olduğu genelleme problemlerini ele almak için yeni
fırsatlar sunuyor.
 Sekizinci olarak, literatür, video izlemenin otizmli ve
otizmli olmayan birçok çocuk için çok tercih edilen bir
etkinlik olduğunu göstererek, model olunan beceriye karşı
motivasyon ve ilginin artmasına yol açıyor.

Otizmde video model olmanın potansiyel avantajları
(devamı)

 Son olarak, videodan model olma otizmli bireylerin
eğitiminde etkin ve uygun maliyetli bir yöntem olarak
hizmet etmektedir. Diğer bir deyişle, bir modelin
davranışlarının yalnızca bir kez video kaydına alınması
birçok eğitim programında kullanılan canlı modellerin
yüksek maliyetini düşürecektir.

Videodan Model Olma
Uygulamaları;
Uygun davranışların arttırılması
- Bazı örnekler
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Video model olma
Uygulamaları;
Uygun olmayan davranışların
azaltılması

Örnek 1

Hedef davranışlar
Oyuncakları ile oynamayı sonlandırmak için yönergeye
uymak ve oyuncaklarını yerine kaldırmak.

Eğitim Videoları
Video modeli (üçüncü şahıs perspektifi) oyunu sonlandırmak
ve oyuncaklarını toplamak için gerekli tüm basamakları
içerir. Öğrencinin video modeli ile önceki deneyimlerine veya
video modelin karmaşıklığına bağlı olarak “video temelli
beceri analizi” yapılması gerekli olmayabilir.

Örnek 1 (devamı)

Genel prosedür

Öğrenci, video modeli izler ve ardından kendisine videoda
gösterilen materyaller verilir (örneğin, oyuncak, dolaba
erişim vb.). Yine, videoda gösterildiği gibi, “Oyun bitti”
yönergesi verilir ve öğrencinin modeli taklit etmesi için

tepki fırsatı sunulur.

Örnek 2

Hedef davranışlar
Geçişler ile ilgili problem davranışlar (örneğin, evden
ayrılmaya hazırlanırken ya da alışveriş merkezlerinde ve diğer
mağazalarda kıyafet değiştirirken ya da alışveriş yaparken
problem davranış sergilemek vb.).
Eğitim Videoları
Odaklanan bakışla video model problem davranışların
görüldüğü geçiş ortamlarında çekilir (videolarda hiçbir
model görünmez). Yani, programı yürüten kişi öğrencinin
geçişleri yaparken ilerleyeceği şekilde, geçiş ortamları
boyunca kamerayı taşıyarak kayıt yapar (bir mağazada
ilerlemek, bir diğerine geçiş yapmak).

Örnek 2 (devamı)
Eğitim Videoları (devamı)
Örneğin, evden çıkma süreci ile ilgili hazırlanan video
modeli banyoya gitmek ile ilgili tuvalet görüntüsü içerebilir;
ellerini ve yüzünü yıkamak ile ilgili lavabo görüntüsü;
ayakkabıların giyildiği ortam ile ilgili koridorun görüntüsü;
ve garajdaki arabanın görüntüsü evden ayrılma vaktini
göstermek için kayıt edilebilir.
Genel prosedür
Öğrenci her geçişte değerlendirilmeden önce videoyu izler.

Uygun olmayan davranışların sıklığını azaltmaya
yönelik video modeli ile program geliştirme

Önemli Noktalar
Bir video modelinin - ya da başka herhangi bir davranışsal
müdahalenin - başarılı olabilmesi için “İşlevsel temelli”
olması gerekir. "İşlevsel temelli " terimi, İşlevsel
Davranış Değerlendirmesi (FBA) sırasında toplanan bilgi
ve verilere dayanarak geliştirilen müdahale programlarını
ifade eder. FBA'ya dayanarak seçilen stratejiler başarılıdır
çünkü davranışları etkileyen ve sürdüren davranrış öncesi
ve sonrası uyaranları ele alırlar. Ancak, değerlendirme
sonuçlarına göre müdahale programı geliştirmek
karmaşık ve zor olabilir.

Bu nedenle, her bir birey için FBA’nın sağladığı verilere
dayanarak problem davranışları etkileyen çevresel etmenleri
göz önünde bulundurarak video model kayıtları yapılır.
Varsayımsal bir örnekte, bir birey için FBA değerlendirmesi
yapıldıktan sonra, sözel öfke davranışının işlevi öğlen yemeği
esnasında bir personelin dikkatini çekmek olarak belirlendi.
Videoda, personelin dikkatini çekmek için model uygun bir
davranış sergileyerek gösterilecektir.
Prosedür, büyük ölçüde bir davranış dağılım grafiği
(scatterplot) verilerine dayanacaktır.

Okullarda video modelli öğretimin
yapılandırılması
o OSB'deki temel bozukluklar, yaşam boyu ev, okul ve
iş ortamlarında günlük işleyişi engellerken (APA,
2013), okul çağındaki öğrenciler, akran ilişkilerinin
özellikle ve giderek önem kazanmasıyla birlikte,
gittikçe daha karmaşık akran sosyal etkileşim talepleri
ile karşılaşırlar. Bu özellikle OSB'li öğrenciler için
temel sosyal ve iletişim becerilerindeki eksiklikler
nedeniyle zor bir süreçtir.

o Bu nedenle, bireysel veya grup formatında,
okullardaki VM aşağıdakilere odaklanabilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Birinin gösterdiği duygulara uygun tepkide bulunmak.
Başkalarının talimatlarına dikkat etmek.
Başkalarını daha iyi hissettirmeye çalışmak.
Sohbette tutarlı bir şekilde söz almak.
Akranlarla etkileşim başlatmak.
Öğretmenler ve akranlarla olan anlaşmazlıkları uygun ve
sakince çözmek.
Yeni arkadaşlar edinmek.
Her seferinde akranlarıyla ,uygun şekilde konu dahilinde
etkileşimde bulunmak.
Kendini başkalarına tanıtmak.
Üzülmeden eleştiriye cevap vermek.

o Bu nedenle, bireysel veya grup formatında,
okullardaki VM aşağıdakilere odaklanabilir (devamı):
• Diğerleri için kaygılanmak.
• Başkalarını etkinliklere katılmaya davet etmek veya daha
önce başlamış olan etkinliklere katılmak.
• Başkalarından çekinmekten kaçınmak.

Videodan model yönteminde silikleştirme…
Video modeli, kişiyi hedef davranışı gerçekleştirmeye
yönlendirmek için kullanılan bir ipucu yöntemidir ve
silikleştirilmesi gerekmektedir. Silikleştirme ipucunun
sistematik olarak geri çekilmesidir.
Başka bir deyişle, ipucu sunmanın ve geri çekmenin amacı
davranışın güvenilir şekilde uygun ortamlarda ortaya çıkmasını
sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için silikleştirme aşamalı
olarak ve sistematik yapılmalıdır, peki aşamalı ne demek?
İpucunu birden azalttığınızda davranış ortaya çıkmaz. Aynı
ipucunu iki ya da üç kez denediğinizde etkili olmuyor ise, bir
önceki basamağa geri dönmeniz gerekmektedir. İpucu
yoğunluğunu çok küçük adımlar ile azalttığınızda, silikleştirme
uzun zaman alacaktır. Silikleştirme sürecince, silikleştirme
hızını belirmek için biraz araştırmak gerekebilir.

Videodan model yönteminde silikleştirme… (devam)
Videoları silikleştirirken aşağıdaki yöntemlerden bir veya daha fazlası
kullanılabilir:

a. Gecikmeli başlatma / erken durdurma. Videonun başlangıcını
geciktirerek veya bitmeden önce sonlandırmasıyla videonun daha
az gösterilmesi. Video miktarı yavaş yavaş azaldığında, öğrenci
video modelinin daha azını izler. Bu prosedür, öğrenci hedef
davranışı başarıyla sergilemeye devam ederse sürdürülür. Belli bir
noktada, video tamamen durdurulabilir.

b. Hata düzeltmesi: Bu prosedür, bir öğrenci hedef davranışın belirli
bölümlerinde hata yapmaya devam ederse kullanılabilir. Hatalı
basamağın pratiği için yalnızca hatanın meydana geldiği belirli
sahne oynatılır ve öğrencinin tekrar izlemesi sağlanır.

c. Sahne silikleştirme. Bu teknik, öğrencinin ustalaştığı sahneleri
veya beceri basamaklarını aşamalı olarak videodan kaldırmayı
içerir.

Videodan model tasarlamak için temel kurallar
Aşağıda daha önce yapılmış olan araştırmalardan ve yapılan
çalışmalardan çıkan sonuçlar doğrultusunda video modelli
öğretim ile ilgili genel bilgiler ve öneriler yer almaktadır:
1) Beceri analizi yapıldıktan sonra, her bir basamak kayıt
edilmelidir. Gösterilecek olan basamak sıralaması ve sayısı her
öğrenci için değerlendirilerek karar verilmelidir.
2) Tercihen bir model kullanılmalıdır.
3) Model tarafından gösterilen basit davranışlar en fazla 30-40
saniye olmalıdır.
4) İlk aşamalarda, kayıttta kullanılan ortamlar ile öğrencinin
modeli taklit edeceği ortamlar aynı olmalıdır. Daha sonra, farklı
ortamlar kullanılabilir.
5) Eğitim programcısı kayıt edilen davranışın, öğrencinin taklit
etmesini istediği davranışa çok bezer olduğundan emin
olmalıdır.

6) Çocuğun her video klibi en az bir kez izlemesine izin
verilmelidir.
7) Videodaki davranışı sergilemesi için öğrenciye en az iki veya üç
dakika izin verilmelidir. İşbirliği yapma ve olumlu davranışlar bu
süreçte pekiştirilmeye devam edilmelidir.

8) Öğrenci videodaki modeli taklit etmede başarısız olursa,
videodaki basamakları tekrar izlemesi sağlanmalıdır. Bu süreç
en az 3 defa tekrar edilmelidir.
9) Eğitim programcısı her deneme için mutlaka veri toplamalıdır.
Öğrenci bir basamakta üst üste 3 kez ölçütü yakaladığında diğer
videoya geçmelidir.

10) Hedef davranışın genellemesi ve izlemesi için ortamlar, kişiler,
uyaranlar ve zamanlar arası planlaması yapılmalıdır.

Videodan model olma doğrudan sonuç vermezse,
aşağıdakileri de denenebilir:
1) Modeller daha yavaş, ya da abartılı bir hızda performans
gösterebilir.
2) Öğrencilere gerekirse videoya dikkat etmeleri ya da tepkide
bulunmaları için hatırlatmalar yapılabilir.
3) Video modeli izleme ve taklit etme sırasında ara sıra pekiştirme
kullanılabilir. Bireysel pekiştireçlerden güçlü olanları belirlemek
için tercih değerlendirmesi kullanılabilir. Örneğin, eğitim
programcısı/ ebeveynler çocuğa çeşitli seçenekler sunar ve
ardından çocuğun tepkilerini gözlemler. Ardından, ilk olarak
hangi öğelerin seçildiği, tercih edilenler sunulduğunda ve
alındığında çocuğun nasıl tepki verdiği ve tekrar sunulduğunda
neler olduğu not edilir.
4) Kullanılan modeli öğrencinin performansını etkilemediğinden
emin olmak için her seferinde farklı bir model kullanılabilir.

5) Videolar, bir açılış başlığı ve metin içeren bir kapanış ekranı ve
ardından siyah bir ekran içerecek şekilde düzenlenebilir. Videoya
metin içeren çeşitli görsel semboller de yerleştirilebilir. Videoya
sembollerin dahil edilmesinin amacı, onları video çekimi ile
ilişkilendirmektir, böylece semboller video modelin
silikleştirilmesinden sonra ipucu olarak kullanılabilir.
6) Eğitim videosuna ilk dikkat çekmeyi kolaylaştırma amacı ile,
çocuğun en sevdiği çizgi filmin 5 saniyelik bir animasyon videosu,
eğitim kaydındaki ile aynı yönerge ile kopyalanabilir ve daha sonra
beceriyi gösteren eğitim videosunun başına yerleştirilebilir .
7) Davranışsal prova / tartışma / uyaran ayırt etme ek olarak kendi
kendine model olma biçiminde video geri bildirimi ve ipucu sunma
(giderek artan), özellikle videodan model olma istenen sonucu
vermediğinde kullanılabilir.
8) Videodan model olma diğer yöntemlerle birleştirilebilir (ör.
Etkinlik Çizelgeleri, Sosyal Öyküler, iPoD)

Son sözler
Videodan model olma, OSB'li çocuklara burada açıklandığı gibi
sistematik olarak uygulandığında çeşitli iletişim ve sosyalleşme
becerilerinin kazandırılmasında veya geliştirmesinde yardımcı
olabilecek kanıt temelli bir öğretim stratejisidir. VM müdahaleleri,
eğitim için daha ekonomik olabilir, çünkü stratejiyi sadece hedef
öğrenci ile değil, aynı zamanda benzer beceri eksikliği gösteren
diğer öğrencilerle de kullanabilirler.
Eğitimcilerin, söz konusu stratejiyi etkili uygulayabilmek ve
ustalaşmak için içerdiği teknolojiler açısından biraz zaman
alacağını anlamaları önemlidir.

• Umarım, bu sunumda verilen adımları izleyerek, öğretim
verimliliğini ve daha iyi bir eğitim sürecini sağlarken,
çocuklarınızın başarılı eğitim sonuçlarını deneyimlemelerini
görme olasılığı daha yüksek olacaktır.

Bazı seçilmiş kaynaklar
•

Video Modeling. Evidence‐Based Practice Brief from the
National Professional Center on Autism Spectrum Disorder:
http://autismpdc.fpg.unc.edu/content/video-modeling

•

Video Modeling. Association for Science in Autism Treatment
(ASAT):
http://www.asatonline.org/intervention/treatments/video.htm

•

Research Autism; the only UK charity exclusively dedicated to
research into interventions in autism:
http://www.researchautism.net/autism_treatments_therapies_i
ntervention.ikml?ra=101

•

Video Proves Highly Effective for Teaching and Providing
Positive Behavior Support for Persons with Developmental
Disabilities: http://www.special-kids.com/videolearning.cfm

Çok teşekkür ederim!!!
Sormak
istediğiniz bir
şey?
Dr Christos Nikopoulos
c.nikopoulos@autismconsultancyservices.co.uk

