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IPAT Projesi Özüne İniyor  

26 ve 27 Nisan 2021’de, IPAT Bütünleştirici Ebeveynlerin Otizm Eğitimi projesinin ortakları, 

iki günlük bir toplantı için çevrimiçi olarak bir araya geldiler. Gaziantep Üniversitesi'nin ev 

sahipliğinde gerçekleşen toplantının Türkiye'de yapılması planlanmıştı ancak Covid-19 

salgınının neden olduğu kısıtlamalar ve seyahat edilememesinden dolayı yüz yüze 

görüşmenin yerini verimli çevrimiçi oturumlar aldı. 

 
Türk ortaklar, Gaziantep Üniversitesi adına, toplantıda konsorsiyumu üniversiteye yaptıkları; 
üniversitenin sunduğu eğitimin zenginliğini ve canlı yaşamı gösteren sanal bir ziyaret ile 
karşıladılar. 

Çevrimiçi ulus ötesi toplantının ilk gününde, IPAT projesinin uygulanması ve iletişimi 

açısından iki önemli konu ele alındı. Projenin ve ilk fikirsel çıktısının koordinatörü olan Çocuk 

ve Ergen Merkezi liderliğindeki ilk oturum, her ülkedeki odak grupların ve literatür 

taramasının sonuçlarını gözden geçirmeye ve bunları ortak bir raporda birleştirmeye 

odaklandı. Oturum ilk olarak yerel ve ulusal düzeydeki sonuçların sunumu ile açıldı. Çok ilginç 

bir şekilde, ortak ülkelerdeki kültürel ve toplumsal farklılıklara rağmen, IPAT projesinin 

Konsorsiyumu, tekrarlayan ve ortak temaların ve ihtiyaçların araştırma aşamasından ve 

özellikle odak gruplarından ortaya çıktığını tespit etti. Araştırma aşamasından elde edilen 

bulgular, IPAT eğitim modülünün detaylandırılmasının temelini oluşturacaktır. Proje ortakları 

tarafından vurgulanan benzerlikler ve ortak yönler, otizmli bireylerin ebeveynlerine yönelik 

eğitimle ele alınacak ve katılımcıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için faydalı olacaktır. 

Oturumun sonunda, Çocuk ve Ergen Merkezi, ilk entelektüel çıktının "İhtiyaç Analizi Kaynak 

Belgesi - Literatür İncelemesi ve Ebeveynlerin Odak grupları" sonucuna ilişkin açık bir 

tartışmayı tetiklemek için küresel rapor sonuçlarını sundu. Sabah oturumunun ikinci bölümü, 

2 Nisan'da uluslararası bir gün olarak kutlanan Dünya Otizm Günü-WAD deneyimlerinin 

paylaşılmasına ayrıldı. Her ortak kuruluş, yerel ve ulusal düzeyde yürütülen faaliyetlerini 

sundular. Tüm kuruluşlar otizm hakkında farkındalık yaratmada çok aktifti ve hem IPAT 

ortakları hem de yerel / ulusal kurumlar tarafından desteklenen çeşitli girişimler bu bölümde 

yer aldılar. Her ülkede politika düzeyinde de, ilgi çekici girişimler ve etkinlikler tanıtıldı ve 

önümüzdeki haftalarda da birtakım etkinlikler gerçekleştirilecek. Oturum, IPAT projesi 

aracılığıyla bu tür ilgili ve uluslararası günleri desteklemek için ortak düşünceler yapma ve bir 

strateji planlama fırsat oldu. Dünya Otizm Günü'nden gelen deneyimlerin tanıklıkları IPAT 

web sitesinde yayınlanacak. 

IPAT'ın ikinci ulus ötesi çevrimiçi toplantısının ikinci gününde, Çocuk ve Ergen Merkezi'nin 

rehberliğinde ortak kuruluşlar gerçekten IPAT projesinin kalbine inmeye başladı. 

Araştırmadan ortaya çıkan bulgular IPAT modülünün iskeletine çevrildi: Bu kapsamda yedi 

temel konu artı bir ekstra konu belirlendi. Ortaklar aşağıdaki hususların ele alınacağı 

konusunda anlaştılar: 1. Otizm nedir; 2. İyileştirici yaklaşım; 3. Yasal ve etik sorunlar ve 

haklar; 4. Ailenin yaşadığı deneyimler; 5. Ebeveynin çocukla etkileşimi; 6. Sosyal içerme ve 

özerklik; 7. Cinsellik ve 8. Kaygı/ endişe verici davranışların yönetimi. 
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7 + 1 konuları yaşa, gelişim aşamasına ve işlevselliğe özgü olarak değerlendirilecektir. Modül 

anlaşılır bir dil kullanılarak geliştirilecektir. Ayrıca eğitim sırasında ebeveynler arasında 

deneyimsel öğrenme ve aktif etkileşim teşvik edilecektir. 

Çevrimiçi toplantının 2. gününün ikinci bölümü, Yürütme Komitesine ve IPAT projesinin 

prosedürleri, risk değerlendirmesi ve yönetim planını, iletişim planını ve son olarak sonraki 

aylar için faaliyetlerin planlamasını kapsayan dâhili yönetimine ayrıldı. Ortaklar, 2022'nin 

başında başlayacak olan ebeveynlere yönelik eğitimin sunulmasına hazırlık olarak IPAT 

modülünün içeriğini geliştirmeye hazırlar. 

IPAT'ın ikinci uluslararası çevrimiçi toplantısı, proje ortaklarını Gaziantep'in atmosferine ve 

kültürel hazinelerine sürükleyen Gaziantep Üniversitesi tarafından sunulan sanal ziyaretin 

ikinci bölümüyle sona erdi. 

 
 
Koordinatör:                               Ortaklar: 

 

 

 

 

  

  

  

İştirakçi kurum ve kuruluşlar: 

 

  


