Program Adı:

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Bilim ve Toplum Uygulamaları
Destekleme Programı 2022 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /
Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları
Destekleme Programı; zihin yetersizliği, işitme yetersizliği, görme yetersizliği, fiziksel
yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu,
öğrenme güçlüğü ve duygu/davranış bozukluğu tanılı özel gereksinimli bireylere ve bu
bireylere hizmet veren kişilere çağrı kapsamındaki konulara yönelik projeler
aracılığıyla eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlayarak toplumla
bütünleşmelerini kolaylaştırmayı, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve
özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını
sağlamayı hedeflemektedir.

Kimler Başvurabilir?
(Proje Yürütücüsü /
İştirakçisi / Ortağı /
Araştırmacısı Olma
Şartları):

•
•

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya
belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı ve kadrolu
personel olmak.

Bütçesi:

Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 150.000 TL (KDV dâhil)’dir.

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

24 haziran 2022

Nasıl Başvurulur? :

http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr
Toplumda özellikle özel gereksinimli bireyler ve bu bireylere hizmet veren kişiler
arasında bilimsel uygulamaların ve bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı
sağlamayı, özel gereksinimli bireylerin bilimsel faaliyetlere ve topluma aktif
katılımını etkileşimli uygulamalarla sağlayan aşağıdaki etkinliklerdir:
• Açık ve kapalı uçlu deney
• Animasyon ve benzetim (simülasyon)
• Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
• Bilgi işlemsel düşünme
• Bilimsel gezi ve saha çalışması
• Dijital oyun/ öyküleme
• Doğa ve yaban hayatı gözlemi

Programa Ait Özellikler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaylı Bilgi / Rehber:

Eğitsel oyun
Mobil uygulamalar
Oyunlaştırma
Sanat
Sergi ve gösteri
Spor
STEAM
Tahmin et - gözle - açıkla
Tartışma (seminer, panel vb.) ve çalıştay
Videoyla model olma
Yaratıcı drama
Yardımcı teknoloji uygulamaları
Özel gereksinimli bireylere yönelik geliştirilmiş öğretim yöntemleri/ terapi
uygulamaları

ETKİNLİK SÜRESİ: Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma
ve kapanış dâhil en fazla 10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız
projelerde, etkinlik gün sayısı sınırı aranmaz.
https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/4008-ozel-gereksinimli-bireylere-yonelik-kapsayicibilim-ve-toplum-uygulamalari-destekleme-programi

