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Psikom e trik değe rlend irm e  

Odak Nok tas ı: Ölçm e 

Araçla rı 
Diğe r birey le rle  karşılaştırm alı 

değe rlend irm e  

Sistem a tik 
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Zengin kuram sa l bilg i 

Deney im  

Sonuçla r yorum a değil, bilim sel 

verilere dayan ır. 
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Test 

Ölçek  

Anke t 

Pro fil 

Envan te r 

gib i çeş itli isim le r verild iğ in i görü rüz ve 

heps in in hem en hem en ayn ı an lam a geld iğ in i 

düşüneb ilir iz . 
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Bu konuda öze l ola rak eğ itim  alm ış  

meslek elem an la rı ta ra fından 

uygu lanm alıd ır. 
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Çocuk hakkında ayrın tılı ob jektif bilg i ed inm eye ,  

Bireysel terap i prog ram ın ın hazırlanm asına ve 

uygulanm asına, 

Çocuğun geliş im se l tak ib ine,  

bilim se l bir tem e l oluştu rur. 
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Takvim  yaşı ile ge liş im se l yaş arasındaki fark ın, az ya da 

çok olm ası önem li olsa da, daha önem lis i sayısa l bir 

fark ın olm as ı, 

Bu fark ın çocuğun zayıf olduğu alan la rı ve becerile ri 

işaret ediyor olm ası önem lid ir.  

Fark lı ge lişen çocuğun testle rle  değe rlend irm esi 

yap ılm adan , bir terap i prog ram ının hazırlanm as ı ve 

uygulanm ası, hata lı ve yara rs ız ve bilim se llik ten uzak 

olacak tır. 
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ABLLS (T he Assessm ent of Basic Language and Lea rn ing 

Skills ) 

Pep -r (Otizm li Çocuklar için PsikoE ğ itim se l Profil) 

Ölçeğ i 

Gilliam  Otis tik  Bozuk luk Derece lend irm e Ölçeğ i -2 

(GO BD Ö -2) 

AGTE (A nkara Geliş im  Taram a Envan te ri)  

Denve r II Geliş im se l Taram a Testi 

Wisc-R  (Wechsle r Çocukla r İçin  Zeka Ölçeği)  
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Stanford Bınet Zeka Testi 

Peabody Resim  Kelim e Testi 

Ergeç -ge (G ö rm e Enge lli Çocukla r için  Geliş im  

Envan te ri) 
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Tem e l dil ve öğrenm e bece rilerin i 25 bece ri alan ına 

ayırır. 

Kend i içinde de hiye ra rik biç im de alt basam ak ların ı en ince 

detay larına kadar kapsa r. 

Am erika ’da tüm  ABA uzm an ların ın eğ itim  

prog ram la rın ı yaza rken en çok kulland ığ ı, kend ine öze l 

bir materya l kiti olan değe rlend irm e prog ram ıd ır.  
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Yayg ın Geliş im se l Bozukluk la r için  ge liş im se l bir 

değe rlend irm e  

Eğitim se l bir pro fil oluştu ru lm asına olanak verir  

Oluşturu lacak bireysel terap i prog ram ına bilim se l alt yap ı 

sağ lar 

Algı, İnce Mo to r, Kaba Motor, El-G öz Koo rd inasyonu , 

Bilişse l  ve Söze l alan la rda geliş im se l düzeyi belir le r.  

Dil, Oyun ve Ma te rya lle re ilgi, Duyusa l Tepkile r, İlişk i ve 

Duygu lan ım  alan larında otis tik davranış la rın  yoğun luğunu -

düzey in i belir ler. 

Yoğun bir terap i prog ram ına zam an kaybe tm eden 

baş lanm a lıd ır. 
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Otis tik bozukluğu karakte rize eden davran ış la r serg ileyen 3 -23 

yaşla r arasındaki birey le rin  değe rlend irilm esin i am açlayan 

derece lend irm e ölçeğ id ir. 

Otis tik bozuk luk göste ren birey leri tara r 

Ağır düzeyde dav ran ış problem le rin i değerlend irir 

Davranışsa l ilerlem eyi be lirle r/değe rlend irir 

Bireysel terap i prog ram ı için  am aç 

belir le r. 
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0-6 Yaş ara lığ ındak i bebek ve çocuk ların  ge liş im se l 

profille ri ile ilgili derin lem esine ve sis tem li bilg ile r sağ lar  

Periyod ik ara lık la rla  tekra rlana rak çocuk la rın  

geliş im se l tak ip lerin i olanak lı kıla r 

Çocukla rın , geliş im lerin in takv im  yaş la rına göre ne 

düzeyde olduğunu belir ler 
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0-6 Yaş ara lığ ındaki çocukla rda olası ge liş im se l sorunla rı 

sap tam ak am acı ile nöro lo ji, psiko lo ji ve psik iya tride 

yayg ın ola rak kullan ılm aktad ır. 

Geliş im sel gerilik olduğundan kuşku lanılan işlev le ri 

objektif ola rak belir lem e olanağ ı verir  

Risk li bebekle ri (örneğ in doğum  önces i sorun la r, düşük doğum  

ağırlık lı ya da erken doğm uş , çoğul gebelik ler,  ailede 

geliş im se l sorunu olan la r, yard ım cı ürem e tekn ik le ri ile doğan 

bebekle r) izlem ede kullan ılab ilm ektedir. 
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Gerekli görü ldüğünde 6 -16 yaş ara lığ ındaki çocukla rın  

zeka ölçüm lerinde en sık kullan ılan araç la rdan birid ir.  

Alt testlerinde fark lı söze l ve perfo rm ans yetenek 

alan la rın ın  bulunur 

Puan lam a ve yorum lam ala rın  tam am en objek tif 

verilere dayan ır 







 

 

  

 

 

 

 

 

www.a lg iaba te rap i.com   

Stan fo rd Bıne t Zeka Tes ti 2 yaşından 

yetişk in liğe kadar bireyse l olarak uygu lanan , bir çok 

fark lı alt tes tten oluşan bir zeka testid ir. 

Peabody Resim  Ke lim e Tes ti çocukla rın 

öze llik le  alıc ı dil ge liş im le rin i ölçm ek am acıy la 

uygulanan bir testtir. 

Ergeç -ge (G örm e Enge lli Çocuk la r için  

Ge liş im  Envan te ri) görm eyen çocukla rın  

geliş im se l değe rlend irm esinde, tak ib inde ve terapi 

prog ram ı oluşturu lm as ında kullan ılm aktadır. 
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Birey in  kend is iy le  ve  diğe rle riy le   

etk in  ile tiş im  ve ilişk i içinde 

olm as ı. 
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