
Erken Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE)/ Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim 

Programı (OÇİDEP) PROGRAMI 

Uygulamalı davranış analizi (UDA), otizm spektrum bozukluğu olan pek çok çocukta 

önemli gelişmeler sağladığı pek çok araştırma bulgusuyla desteklenmiş bilimsel dayanaklı bir 

yaklaşımdır. Eğitim ortamlarında, UDA ilkelerine dayalı olarak geliştirilmiş çeşitli 

yöntemlerle (ayrık denemeli öğretim, fırsat öğretimi, etkinlik çizelgeleriyle öğretim, yanlışsız 

öğretim vb.) öğretim yapılmaktadır. Bu davranışsal uygulamaların en bilinenlerinden biri Ivar 

Lovaas (1981, 2003) tarafından geliştirilmiş olan erken yoğun davranışsal uygulamadır 

(EYDE) (EIBI-Early Intensive Behavioral Intervention). EYDE programlarıyla otizm 

spektrum bozukluğu tanılı pek çok çocukta çok önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Ayrıca 

bazı çocukların otizm belirtilerinin şiddetinde azalma olmakta, bazılarıysa otizm tanı 

ölçütlerinden kurtulmaktadır. Bunların dışında, erken yoğun davranışsal uygulamaya katılan 

çocukların, kaynaştırma ortamlarında eğitim almaya başladıkları da bildirilmektedir. (Lovaas, 

2003; Virues-Ortega ve Rodriquez, 2013). ve Rodriquez, 2013). EYDE programları son 

yıllarda, oyun temelli-EYDE olarak sürdürülmektedir. Ayrıca, gelişimsel yaklaşım ve 

uygulamalı davranış analizi (UDA) yaklaşımlarına dayalı unsurları içeren Doğal Öğretim 

Yöntemleri (fırsat öğretimi, oyun temelli öğretim, gömülü öğretim ve temel tepki öğretimi 

ağırlıklı öğretim stratejileri) ve özellikle akademik&bilişsel beceri öğretimlerinde oyun 

temelli ve yapılandırılmış ayrık denemeli öğretim (ADÖ) sıklıklar kullanılmaktadır. 

Bu tür programlarda amaç, yaratılan olumlu öğretim ortamında, eğlendirerek eğitim 

sunmak ve erken eğitimle çocukların gelişimlerine destekte bulunmaktır. 

Temel Özellikler:  

Alanda yetişmiş eğitmenler tarafından en az altı ay boyunca, haftanın beş-yedi günü, 

günde dört-altı saat olmak üzere haftada toplam 30-40 saat ayrık denemeli öğretim formatında 

bire-bir öğretim yapılması planlanmaktadır. Gelişim doğrultusunda, eğitim oyun gruplarında 

ve kaynaştırma ortamlarında sürdürülmektedir. Ayrıca doğal öğretim yöntemleri  (fırsat 

öğretimi), etkinlik temelli öğretim gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır.  

Oyun ve etkileşime dayalı uygulamalara öncelikli yer verilmektedir. 

Bir öğretim oturumunun çok sayıda iki-beş dakikalık ayrık denemeli öğretim sunumu 

ile bu sunumlar arasında bir-iki dakikalık oyun aralarından oluşması; ayrıca, öğretim 

oturumları arasında yaklaşık 15 dakikalık araların olması sağlanmaktadır. 
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Otizme özgü hedefleri içeren geniş kapsamlı ve bireyselleştirilmiş eğitim programları 

hazırlanmaktadır.  

Yürütülecek ev-temelli programda, otizme özgü bir müfredat olan OÇİDEP müfredatı 

ve Lovaas (2003) EYDE müfredatı kullanılacaktır. OÇİDEP müfredatının yanı sıra, öğrenci 

değerlendirme sonuçları ve öğrenci gelişimi bağlamında öğrencinin müfredatına program 

danışmanının kendi alan deneyimleri doğrultusunda oluşturduğu beceri kontrol listesinden, 

farklı erken eğitim programlarından (örneğin, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı) ve 

normal gelişim gösteren çocuklara özgü değerlendirme listelerinden yeni hedef beceriler 

alınacaktır. 

Program her çocuk için bir koordinatör, bir danışman ve iki eğitmen aracılığıyla 

uygulanır. Eğitmenlerin çocuklarla yürüttükleri bire-bir OÇİDEP çalışmaları, danışmanlar 

tarafından haftalık olarak izlenir ve yönlendirilir. Ayrıca, koordinatör danışmanlarıyla yaptığı 

haftalık koordinasyon toplantılarıyla ve aylık eğitim ziyaretleriyle her çocuğun programını 

yakından takip eder. 

EYDE/OÇİDEP, belirli unsurlar doğrultusunda sistematik olarak yürütülen bir 

erken eğitim sistemidir. Ancak, tüm unsurların kullanılmadığı ve EYDE/OÇİDEP’in 

sistematik bir şekilde uygulanmadığı durumlar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, 

sınırlı saatlerde (haftada iki saat, vb.) sadece bir öğretmen tarafından yürütülen bir 

eğitimde de EYDE/OÇİDEP’in müfredatından faydalanılabilir. Öğrenci ile 

gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda öğrencinin ne tür bir programa ihtiyacı 

olduğu belirlenerek bu karar alınmaktadır. 

Temel Beceriler I: 

 Temel Taklit Becerileri (Nesneli ve nesnesiz taklit, küçük kas taklidi, yüz 

hareketlerinin taklidi) 

 Temel Eşleme Becerileri (Üç boyutlu, iki boyutlu eş-eş olmayan nesneleri eşleme, 

renk ve şekil eşleme, sınıflama) 

 Temel Alıcı Dil Becerileri (Tek basamaklı) 

 Temel Oyun Becerileri (Puzzel, şekil kutusu, araba, top, bebek ve sofra hazırlama, 

okul öncesi oyunlar) 

Temel Beceriler II: 

 İfade Edici Dil Becerileri (Fırsat öğretimi ve/veya PECS) 

 Seçim Yapma (Önkoşul: Temel dikkat ve etkinliğe katılım becerilerini edinmiş olmak) 
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 İki Basamaklı Taklit Becerileri (Önkoşul: Temel taklit becerilerini edinmiş olmak) 

 Sınıflama (Önkoşul: Temel eşleme becerilerini edinmiş olmak) 

 İki Ve Üç Basamaklı Alıcı Dil Becerileri (Önkoşul: Temel alıcı dil becerilerini 

edinmiş olmak)  

 Basit El Becerileri (Önkoşul: Küçük kas becerilerinin taklidinde belirli bir ilerleme 

göstermiş olmak. Blok dizaynı, basit çizimler vb.) 

 Basit Öz Bakım Becerileri (Önkoşul: Temel taklit becerilerini edinmiş olmak) 

Orta Düzey Beceriler I: 

 Sözel Taklit Becerileri (Önkoşul: Temel dikkat ve etkinliğe katılım becerileri ile temel 

taklit ve eşleme becerilerini edinmiş olmak) 

 Adı Söylenen Nesneyi Belirleme (Önkoşul: Temel Beceriler I ve II'de yer alan eşleme, 

sınıflama, taklit ve alıcı dil becerilerini edinmiş olmak) 

 Adı Söylenen Davranışı Belirleme (Önkoşul: Temel Beceriler I ve II'de yer alan 

eşleme, sınıflama, taklit ve alıcı dil becerilerini edinmiş olmak; adı söylenen en az 15 

nesneyi belirleyebilmek) 

 Karmaşık El Becerileri (Önkoşul: Küçük kas becerilerinin taklidinde belirli bir 

ilerleme göstermiş olmak; bloklarla oynama ve çizim yapma becerilerini edinmiş 

olmak)  

 Karmaşık Öz Bakım Becerileri (Önkoşul: İki ve üç basamaklı taklit becerilerini 

edinmiş olmak) 

 Ortak Dikkat (Önkoşul: İki ve üç basamaklı taklit becerilerini edinmiş olmak) 

Orta Düzey Beceriler II: 

 Nesneyi Adını Söyleyerek Belirleme (Önkoşul: Adı söylenen en az 15 nesneyi 

belirleyebilmek) 

 Davranışı Adını Söyleyerek Belirleme (Önkoşul: Adı söylenen en az 15 davranışı 

belirleyebilmek) 

 Renk, Şekil Ve Boyut Kavramları (Önkoşul: Renk ve şekil eşleme becerilerini edinmiş 

olmak; adı söylenen en az 15 nesneyi belirleyebilme) 

 

Doç. Dr. Yeşim Güleç-Aslan 
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