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Projenin temel hedefi  zihinsel yetersizlikten 
etkilenmiş bireyler ile çalışan profesyonellerin, 
bireylerle birlkte geçirdikleri zaman diliminde  
onların öğrenmelerini, çevreyle etkileşimlerini ve 
gelişimlerini daha etkin  destekleyebilmelerini 
sağlamaktır. Bu nedenle, profesyonellerin öğretim, 
dil ve iletişim, gelişim ve davranış konularında bilgi 
ve beceri yaklaşımlarını geliştirmek amacıyla üç 
modülden oluşan bir eğitim programı 
geliştirilmiştir. 

The main goal of the project is to guide the 
professionals working with individuals with 
intellectual disabilities through using the time 
they have spent for  them more effectively to 
support their learning, their interaction with the 
environment and their development. For this 
reason, the training program has been developed 
in three modules to improve the knowledge, 
skills and approaches of the professionals in 
instructional methods, teaching language and 
communication skills and behavioral issues. 

Öğretim Modülü Hakkında 
Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireylerin 
etkilendikleri durumların ve öğrenme 
süreçlerinde yaşadıkları sorunların üstesinden 
gelebilmek için eğitim alanında uzun yıllardır  
geliştirilmiş olan kanıta dayalı yaklaşımların 
güçlü yanlarının öne çıkarıldığı ve 
profesyonellerin etkin biçimde kullanabilecekleri 
yöntemler içeren bir modüldür. 
 

About the Instructional Methods 
Module 
It is a module which covers the 
strengths of the evidence-based 
approaches developed over many 
years in the field of education and 
contains features that can be used 
effectively by the target group of 
professionals in order to be able 
to overcome the problems 
experienced in the learning 
process and the situations affected 
by the individuals with intellectual 
disabilities. 
 

              

About Teaching Language and Communication 
Skills Module 
Troubles experienced in the development of both 
language and communication skills of individuals 
with intellectual disabilities are often common 
problems. These individuals can develop 
functional language and communication skills 
even if they do not have fully developed language 
and communication skills to facilitate their 
interaction with the environment. This module 
provides basic information on how to support 
intense stimuli and richly developed language by 
the  professionals. 

Dil ve İletişim  Modülü Hakkında 
Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 
bireylerin dil ve iletişim 
becerilerinde gelişim içerisinde 
yaşanan sorunlar genelde ortak 
sorunlardır.Bu bireyler çevre ile 
etkileşimlerini kolaylaştırmak için 
bütünüyle gelişmiş dil ve iletişim 
becerilerine sahip olamasalar bile 
işlevsel dil ve iletişim becerilerini 
geliştirebilmektedir. Bu modülde 
yoğun uyaran oluşturma ve 
zengin tecrübeler ile gelişen dilin 
profesyoneller tarafından nasıl 
desteklenebileceğine ilişkin temel 
bilgiler sağlanmıştır.    

Dil ve İletişim  Modülü Hakkında 
Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 
bireylerin dil ve iletişim 
becerilerinde gelişim içerisinde 
yaşanan sorunlar genelde ortak 
sorunlardır.Bu bireyler çevre ile 
etkileşimlerini kolaylaştırmak için 
bütünüyle gelişmiş dil ve iletişim 
becerilerine sahip olamasalar bile, 
işlevsel dil ve iletişim becerilerini 
geliştirebilmektedir. Bu modülde, 
yoğun uyaran oluşturma ve 
zengin tecrübeler ile gelişen dilin 
profesyoneller tarafından nasıl 
desteklenebileceğine ilişkin temel 
bilgiler sağlanmıştır.    

Dil ve Davranış Modülü Hakkında  
Bu modülde, zihinsel yetersizlikten etkilenmiş 
bireylere, yaşamlarında ve diğer kişiler ile olan 
ilişkilerinde davranışlarını kontrol etmeleri, 
geliştirmeleri ve sosyal uyumlarını artıracak 
davranış repertuarlarına sahip olmaları açısından 
destek olurken kullanılabilecek ve etkililiği 
ıspatlanmış yaklaşım ve uygulamaların bilgi ve 
örnekleri sunulmuştur.  

About the Behavioral Issues Module  

In this module, information and examples of the 
proven approach and practices that can be used 
while supporting individuals with intellectual 
disabilities to have behavior repertoires to 
control and improve their behaviors and also for 
their social adaptation in their life and 
relationships with others. are presented. 
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