
OTİZMİN GRİSİNDE ERKEN MÜDAHALE
ECE GÜNAY 

ECE GÜNAY ÇOCUK GELİŞİM AKADEMİSİGİRİŞ

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), sınırlı ilgi ve tekrarlayıcı davranışlar, karşılıklı sosyal iletişim ve etkileşimdeki yetersizliklerle tanımlanan genel olarak üç yaşından önce ortaya çıkan ve 
yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bir bozukluktur. Sosyal iletişimdeki zorluklar, karşılıklı sosyal iletişim zorluklarını, sözel olmayan sosyal davranışları ve sosyal ilişkilerin kurulmasını 
içermektedir. Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar da stereotipik davranış ya da konuşmayı, rutinlere aşırı bağlılığı ve takıntılı ilgileri içermektedir. Davranışlardaki bu farklılıklar erken çocukluk 
döneminde de  görülebilmektedir (Kanner, 1943, Wong vd., 2014). Erken çocukluk döneminde yapılan müdahaleler bundan dolayı kritik ve hayati önem taşır .  Otizmin erken tanısı, eğitim 
planlarının daha erken yapılmasını, aile desteğinin ve eğitiminin sağlanmasını, ailelerin stres ve kederle baş etmesini ve uygun tıbbi bakım ve tedavinin verilmesini kolaylaştırmaktadır. 
(Bodur –Soysal,2004)

Bu çalışmanın amacı ; 26 aylıkken  otizm spektrum bozukluğu tanısı almış  bir çocuğun erken müdahale kapsamında hazırlanan programa alınıp 1 yıl boyunca eğitim verilmesi , aile eğitimin 
sağlanması ve anaokulu desteği  ile OSB ‘ ye bağlı semptomların azalması , bazı semptomların ortadan kalkması ile ilgili boylamsal bir çalışmadır . Erken müdahalenin kritik zamanda 
uygulanıp otizm semptomlarının sağaltılmasında ki etkililiğidir .

YÖNTEM

Çalışma kapsamında ; 26 aylık erkek çocuğu ilk otizm tanısı almış , Denver 2 gelişim testi ve Gobdö-2-tv testi uygulanmıştır .Çalışmadaki bulgular ; Denver sonucunda kişisel-sosyal(16 ay) , 
ince motor(22 ay )  kaba motor (24 ay ) ve dil (10-12 ay) alanlarında yaşının altında gelişim gösterdiği belirlendi . Öğrenci ile ilk 6 ay haftanın 4 günü 1 saat olacak şekilde çalışmalar yapıldı . 
Daha sonra gelişim hızına göre haftanın 2 günü 1 er saat olacak şekilde ayarlandı . Ayrıca 6. Ayın sonunda anaokulu için önkoşul becerileri sağlandı . Çocuğa uygun bireysel bir program 
hazırlandı . Çalışma yöntemi; etkileşim temelli uygulamalar doğrultusunda oyun   , ayrık denemeler ile öğretim yöntemi , görsel planlayıcılar , drama yöntem ve teknikleri kullanıldı. Anneye 
her ders sonunda yarım saat eğitim verildi   ve ev programı hazırlandı . Böylece çocuğun uyanık olduğu her an etkileşim sağlandı ve anne,  çocuğun derste edinim sağladığı beceri ve bilgileri 
günlük hayata genellemesi için ortam sağladı .

Öğrencinin durumuna göre eğitim yöntemi belirlendi . Sosyal – Duygusal Gelişimi desteklemek için oyun , drama yöntemi kullanıldı , Bilişsel becerilerini ve motor becerilerini desteklemek 
için ayrık denemeler ile öğretim yöntemi kullanıldı , görsel planlayıcılar ile çocukla ders boyunca neler yapılacağına dair dersin başında konuşuldu .

Anneye her dersin sonunda öğrencinin beceriyi genellemesi adına neler yapabileceğine dair kısa eğitim verildi . 

Öğrencinin dikkatini canlı tutabilmek adına dersin  materyallerini öğretmen kendisi dışarıdan getirmiştir .

SONUÇLAR 

Öğrenciye 1 yıl boyunca 3 kez Denver 2 gelişim testi uygulandı . 1.test ile 2.test arasında 4 ay 2.test ile 3. test arasında 6 ay zaman dilimi konuldu. 

1.Test / ön test sonucu ; ( kronolojik yaş :26 ay )

Kişisel- Sosyal Alan ; 16 ay , İnce Motor ; 22 ay , Kaba Motor ; 24 ay , Dil Gelişimi ; 10-12 ay çıkmıştır

2.Test Sonucu  : (Kronolojik yaş : 30 ay )

Kişisel Sosyal Alan : 26-28 ay , İnce Motor : 30 ay , Kaba Motor : 30 ay , Dil Gelişimi : 24-26 ay 

3.test sonucu : ( Kronolojik yaş :36 ay ) ; Tüm alanları yaşıtları ile aynı seviyede  çıkmıştır 1/2



TARTIŞMA VE SONUÇ

Otizmde erken müdahale otizmin var olan semptomlarının azaltılması veya kaybolmasında önemli bir yere sahiptir . Bu çalışma sonucunda çocuğa özgü program , anaokulu desteği ile 
semptomların azalması  yaşıtlarını ay olarak yakalaması , erken müdahalenin bir kez daha önemini göstermiştir . Ayrıca yine çocuğa özgü yöntem seçilmesi programın ilerlemesi bakımından 
önemlidir . Daha çok boylamsal çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır . Erken müdahale hayat kurtarır
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