İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Otizmde
Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma
Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta
olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Tohum Otizm Vakfı’na aittir.
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Proje Hakkında:
Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi ile;
18-36 aylık çocukların otizm riski açısından taranması ve tanılanmasını;
otizm tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim sisteminde
yer almalarını ve aldıkları eğitimin niteliğinin artmasını gerçekleştirerek
otizmin tek tedavi yöntemi olan erken tanı ve yoğun eğitime yönelik
bir model yaratılması amaçlanmaktadır.
Kurulacak olan model ile;
• Sağlık eğitim ve sosyal hizmet alanında çalışan kurumlar arasında
koordinasyon ve iletişimin artırılması;
• Bir çocuğun otizm riski taramasının gerçekleştirilmesi, tanı alması,
çocuğa nitelikli eğitim sunulması aşamalarının bütüncül bir yaklaşımla
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Kitapçık Hakkında:
Seri, her birinde farklı bir beceriyi içerir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Otizm Hakkında:
Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın
ilk yıllarında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizm
Spektrum Bozukluğunun, beynin yapısı ya da işleyişini etkileyen
bir sürecin sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizm Spektrum
Bozukluğu çocuğun çevresiyle yeterli düzeyde sosyal ilişkiler
kuramaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar
göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip
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olmasıyla betimlenir. Genel durum, zihinsel gelişim ve etkileşim
sorularının düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum
Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile
topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını
gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu
yana çalışmalarını yürütmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında:
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar
Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman
ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
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ÇOCUĞUNUZA KENDİ BAŞINIZA ÖĞRETEBİLECEĞİNİZ
10 TEMEL BECERİ
Bu seri otizm, down sendromu, yaygın gelişimsel yetersizlik veya dil
geriliği tanısı konulmuş çocuğa sahip ailelere kendi ev ortamlarında
çocuklarının temel dil ve öğrenme becerilerini destekleyebilmelerine
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.
Otizm, down sendromu, gelişimsel yetersizlik veya basit dil geriliği
gibi risk taşıyan ya da tanı almış ancak iyi eğitime erişim imkanı
olmayan ailelerin sık sık sordukları sorulardan biri genelde “Nereden
başlayalım?” olur. Çocuklarının gün be gün daha da geride kaldığını
söylerler. Çocukları öfke nöbetlerine girer, dili öğrenemezler, bir sürü
şeye karşı takıntılı davranış gösterirler. “Nereden başlamalıyım?”
sorusunu soran ailelere bu seriyi kullanarak işe başlayın demek
verilebilecek en doğru cevap olacaktır.
Seri, ebeveynlere karmaşık eğitimlerin basitleştirilmiş bir versiyonunu
sunar. Çocuğu yeni otizm tanısı almış veya dil gelişimiyle ilgili başka
sorunları olan kişilere verilmesi gereken önemli bilgileri aktarır. Ayrıca,
Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış Yaklaşımı ilkelerini
ailelerin nasıl kullanacağına ilişkin kolay anlaşılır hale getirilmiş
açıklamalar sunar. Sözel Davranış Yaklaşımının, risk grubundaki
bebekler ve küçük çocuklarda otizmi engelleyebildiğini gösteren
bilimsel bulgular mevcuttur.
Seri, her birinde farklı bir beceri öğretiminin anlatıldığı 10 kitapçıktan
oluşmaktadır. Ailelerin kolayca anlayabilmelerini sağlamak amacıyla
kitapçıklar adım adım açıklamalar, ayrıntılı örnekler ve çizimlerle
donatılmıştır. Seride yer alan kitapçıklar aşağıda sırasıyla verilmiştir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Kitapçıkların hazırlanmasında önerilerini ve yazılı materyallerini bizimle
paylaşan Dr. Mary Lynch Barbera’ya teşekkür ederiz.
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ÖĞRENMEYE HAZIRLIK
Hepimiz yaşamımızda övgü aldığımız zamanları hatırlarız. Okul
tiyatrosunda aldığınız alkış, performans değerlendirmenizin olumlu
sonuçlanması veya en büyük balığı yakaladığınızda gazetede çıkan
fotoğrafınız gibi hayatta aldığınız övgüler vardır. Bir kez övgü aldınız
mı, daha da övgü almak için yaptığınızı yapmaya devam etmek
istediğinizi de belki keşfetmişsinizdir. Daha iyi performans göstermek,
daha iyi çalışmak, hatta daha iyi balık tutmak istemişsinizdir. Basitçe
ifade edersek, aldığınız ödüller kararlılığınızı pekiştirmiş ve ilerleyen
zamanlarda iyi davranışınızın artmasını sağlamıştır.
İster iyi yapılmış bir iş için aldığınız açık ve dramatik bir alkış olsun,
isterse de haftanın bitiminde işverenden aldığınız ücret, pekiştirmeye
herkes tepki verir. Paramız ödendiği için çalışırız. Müşterinin yüzünü
güldürmek için kibar oluruz. Başkasına yardım etmek bizi iyi hissettirdiği
için gönüllü işler yaparız.
Çocuklar (gelişimsel gecikme gösteren çocuklar dahil) bizden farklı
değillerdir. Davranışları için ödüllendirildikleri zaman olumlu tepki
verirler. Bu ödüllere pekiştireç denir ve bunlar belki de otizmli
çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmakta sahip olacağınız en
güçlü araçlardır. İşin başında
çocuğunuz için güçlü ödüllerin neler
olduğunu belirlemek kesinlikle bir
zorunluluktur.

ÖDÜL BELİRLEMEK
Ödüllerin çocuktan çocuğa değişen
bireysel bir uygulama alanı olduğunu
ve gün be gün değişebileceğini
lütfen unutmayın, dolayısıyla
ödüllerinizin listesi çeşitli ve geniş
olmalıdır. Kimi çocuk yumuşak
şeker sever, kimi nefret eder. Kimi
çeşitli renkli çıkartmalara ve bir tür
geciktirilmiş ödüllendirme sistemi
olan sembol sistemine olumlu tepki
verirken, diğerleri anında sunulan
ödüllere en iyi şekilde tepki verir.
Ya da, daha önce söylediğim gibi,
bazı çocuklar azar işitmeyi ve mola
5

uygulamasını ödül olarak algılayabilirler.
Aslında baş parmağınızı kaldırarak “iyi” işareti yapmak, hatta
gülümsemek dahi ödül görevi görebilir. Çalışma ve öğrenme
ortamlarında herkes bu ilkeleri kullansa, hem yetişkinler hem de
çocuklar çok daha mutlu ve verimli olur inancındayım. Yıllar içinde şunu
öğrendim, eğer olumlu ilgi yeterli bollukta verilmezse, hem çocuklar
hem de yetişkinler bu kez olumsuz ilginizi elde edebilmek için problem
davranışlar sergilemeye başlıyorlar. Öğrendiğim başka bir önemli
husus da gelişimsel yetersizliği olan çocukların büyük bir kısmının,
haftanın son günü diğer öğrencilerle karşılaştırıldığında, komutlara
uymak ve öğrenmek için övgü
ve ödülden çok daha fazlasına
ihtiyaç duymalarıdır.
Ödül sistemi geliştirmek kulağa
sanki basit bir şeymiş gibi
geliyor, değil mi? Ama aslında,
yapılması en zor şeylerden
biridir. Nedeni de şudur:
Çocuklar, doyum ve yoksunluk
ilkelerine bağlı olarak, farklı
zamanlarda, farklı şeyler için
farklı ödüllere ihtiyaç duyarlar.
Çocuğunuz krakeri ne kadar
severse sevsin, karnını krakerle
doldurduğu andan itibaren onu
bir ödül olarak görmeyecektir.
Krakerler güçlü bir motivasyon
aracı olmaktan çıkacaktır.
Şekerci dükkânında bir çocuk
hayal edin, önünde sonunda
şekere doyacaktır. Bir çocuğu
en sevdiği ödüllerden yoksun
bırakmak bazen işe yarayabilir, ama orada her an kırılabilecek bir
denge vardır. Yoksun bırakarak ödülün değerini artırabilirsiniz ama
bu durumda şöyle bir atmosfer de yaratılabilir; çocuk, ödül olarak
sunulan en sevdiği TV programını birkaç dakikacık seyredebilmek
için çok fazla çalıştığını düşünebilir. Ödülle ilişkilendirildiğinde eğer
iş çok zorsa, çocuk buna değmez kararını verebilir. Çocuklar özel bir
yiyeceği, etkinliği veya bir kitabı sevdiği dönemler geçirebilirler, ama
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sonradan hoşlanmayı bırakabilirler. Bu tipik çocuklarda da böyledir.
Aslında süreç içerisinde oluşturacağınız karmaşık bir danstır bu. Ama
başlaması kolaydır, başlayacağımız yer ise tam aşağıda, yani şimdi
sıra ödülleri seçmekte.

Etkili ödüllere karar vermek
Çocuğunuza eğitim verirken kolayca kontrol edebileceğiniz ödülleri
seçmelisiniz. Örneğin, en sevdiği oyuncak başlangıçta iyi bir ödül
olmayacaktır, çünkü ödül zamanı dolduğunda oyuncağı çocuktan çekip
geri almak savaşa dönüşecektir. Öte yandan bisküviler veya krakerler
küçük parçalara ayrılabilir ve bir kerede verilip biten türdendir. Kontrolü
kolay diğer ödüller, bir adet yumuşak şeker parçası veya büyük kaptan
daha küçük bir kaba yudum yudum boşaltılarak sunulan meyve suları
olabilir. Payına düşen şeker veya meyve suyunu tükettiğinde çocuk
kaldığı yerden çalışmaya devam edebilir, böylece daha fazla meyve
suyu veya çikolata kazanır.
Yiyecek çoğunlukla ödüller içinde en iyisidir, ama ebeveynler ve
uzmanlar benzer şekilde çocuğu gün boyu küçük yiyecek parçalarıyla
besleme fikrinden hoşlanmazlar. Kimisi için konu köpek eğitiminden
farksızdır, kimi de bu kadar küçük beceriler için çocuğu ödüllendirmeyi
başka bir sorun olarak görür. Üstelik, otizmli çocuklarda çoğunlukla
beslenme bozukluğu vardır veya zayıf ya da kiloludurlar. Ayrıca, ciddi
boyutlarda yiyecek seçerler.
Gün boyu çocukların durmadan beslenmesi beni de endişelendiriyor.
Sadece kiloları değil, ağızlarına bütün gün yumuşak şekerlerden
veriliyorsa eğer, dişlerinin sağlığı da benim için endişe konusudur. Buna
karşın, çocuklar arasında, yiyecek ödüllerine olumlu tepki vermeyen
çocuk sayısı yok denecek kadar azdır, programına başlarken sadece
övgüye tepki veren çocuk sayısı ise yüzlercesi arasında sadece birkaç
tanedir. İşte bu yüzden yiyecekler bir eğitim programı oluşturulurken
hemen her zaman kullanılır. Plan ise şudur: Lokmalar küçük tutulmalıdır,
böylece üst üste yendiği zaman miktar toplamda fazla olmaz. Ayrıca su
veya sulandırılmış meyve suyunu ödül görevini gören sıvı seçenekler
arasında deneyebilirsiniz. Çoğunlukla en sevilen içecekler ve aynı
şekilde yumuşak şekerler ve krakerler, çocuğunuza isteğini, karşısındaki
kişilere aktarmayı öğretilirken kullanılacak ilk nesneler olmaktadır.

Ödül olarak video kullanmak
Tabii ki, çocuğunuza yardımcı olmak için kullanmanız gereken, kolay
kontrol edilebilir ve yenmeyen ödüller de var. Bu kategoride en güçlü olan
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kullanım videolardır. Çocukların çoğu, küçük taşınabilir televizyonlarda,
bilgisayarlarda ve cep telefonlarında video seyretmeye bayılır. An
itibariyle şunları düşünüyor olabilirsiniz; önce çocuğumu bütün gün
çok istediği bir yiyecekle beslemem söylendi, şimdi de televizyon
seyretmesine izin vermeliymişim. Öğrenmeye ne zaman sıra gelecek?
O halde tekrarlayalım, bu programın çocuğunuzun öğrenmesine
imkân verecek şekilde, işe yarayan ilkeler üzerine kurulu olduğunu
aklınızda tutmalısınız. Şu anda sadece çocuğunuz için uzun vadede
en iyi ödül sisteminin ne olacağını bulmaya çalışıyorsunuz. Yiyecek
ödüllerinde olduğu gibi, televizyon veya video seyretmeye sadece
kısa süreler halinde izin verilir. Birkaç dakikalık verimli bir çalışma
çocuğun en sevdiği videoyu 30 saniye seyredebilmesiyle sonuçlanır.
Çalışma masasına video çalıştırabileceğiniz tablet bilgisayar satın alıp
kurmak çok iyi olur. Eğer
böyle bir seçeneğiniz
yoksa televizyonu çalışma
masasına olabildiğince
yakınına kurun. Her iki
durumda da televizyonu
çabucak açıp kapatabilmek
için uzaktan kumandaya
ihtiyacınız olacak.
En sevdiği video (hem de
en sevdiği kısım geldiğinde)
v i d e o n u n ka p a t ı l m a s ı
çocuğunuzu üzer diye
veya sizin ona sunacağınız
küçük miktardan daha fazla
yiyecek ister diye endişeye
kapılabilirsiniz. Çalışma
sırasında pekiştirmeyle en iyi
şekilde nasıl ilerleyeceğinizi
bu kitapta daha sonra öğreneceksiniz, ama şimdilik neyin çocuğunuzun
tepki vermesini sağladığını belirlemeye başlayalım.
Bu tanımlamayı yapmanın en iyi yolu video izleyen çocuğunuzu
gözlemlemektir. Çocuk videonun ilk bölümünden mi hoşlanıyor yoksa
sonundaki ders çıkarılan kısımlardan mı? Videoda tekrar tekrar izlemek
istediği bölümler var mı? Çocuğunuzun en hoşlandığı şeylerin neler
olduğunu yazınız.
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Ödülleri seçerken kendini uyarıcı veya problem davranışları
değerlendirmek
Son olarak, çocuğunuz için en güçlü ödülleri belirlerken, çocuğunuzun
kendini uyarıcı davranışına veya herhangi bir problem davranışına
bakarak ödül olarak kullanılabilecekleri belirlemeniz gerekecek.
Çocuğunuz kalemleri ve boyaları alıp duvarları ve masaları
boyuyorsa, ödül olarak kâğıt,
pastel boya veya kolay silinen
yazı tahtalarını düşünün.
Ço c u ğ u n u z p a r m a k l a r ı n ı
gözlerinin önünde şaklatıp
oynatıyorsa, büyük olasılıkla
ek görsel uyaran arıyordur.
B u d u r u m d a ço c u ğ u n u z
için ışıklı dönen bir oyuncak
ödül olarak düşünülebilir.
Sürekli kendi etrafında dönen
çocuklar döndürülerek oynanan
oyuncaklarla oynama eğilimi
gösterirler. Bu tür oyuncakları
ödül olarak listenize
ekleyebilirsiniz.
Ödül belirlemeyi sonuçlandırmak
Şimdi sıra önümüze bir kâğıt alıp, potansiyel ödülleri birkaç kategoriye
ayırmaya geldi. Çocuğunuzun sevdiği bütün yiyeceklerin ve içeceklerin
bir listesini yapın. Ardından, başka bir sütuna çocuğunuzun sevdiği tüm
videoları ve ses kayıtlarını alt alta yazın, videolardaki en sevdiği kısımları
not almayı unutmayın. Ardından masada sunulacak kısa ödüller için
bir liste oluşturmanız gerekecek. Listenize köpük baloncukları, ışıklı
dönen bir topacı veya çocuğunuzu gıdıklamak için yeni açılmış bir toz
toplama fırçasını dahil edebilirsiniz. Dördüncü sütunda hareket içeren
ve masanın uzağındaki etkinlikleri listeleyin. Bunlar, çocuğu pilates
topunda zıplatmak, çocuğun üstünde egzersiz topunu yuvarlamak,
çocuğu salıncakta sallamak, çocuğu battaniyeye sarma sarar gibi
sardıktan sonra hızlıca battaniyeden kurtarmak, çocuğu dizlerinizin
üstünde dengede tutmak, baş aşağı çevirmek veya sandalyede çok
kısa bir şekilde onu sallamak olabilir.
Bazı çocuklar için ödül anketi, gözlemi ve değerlendirmesi yapmak gerekli
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olacaktır. Çocukla en çok çalışan
kişi bakıcısı değilse, ebeveynler
kısa bir ödül anketi doldurmalıdır
(farklı ödül anketlerini http://www.
tohumotizmportali.org veya www.
establishingoperation-sinc.com ya
da www.verbalbehaviornetwork.
com ağ adreslerinden bulunabilir).
Öğretim programı oluşturmadan
önce çocukla çalışacak bir uzman
ise çocuğu bir süre gözlemlemek
zorunda kalabilir. Bu gözlem
çocuğa yumuşak şeker uzatıp, alıp
almayacağına bakmak kadar basit
uygulamalar olabilir veya çocuğa
bir kase cips verilir ve ne kadar
zamanda bitirdiği kaydedilir.
Notlarınızı yazarken, kendine
özgü ayrıntıları dahil etmeniz çok
önemlidir çünkü otizmli çocuklar yemekte seçicidir ve hep sevdikleri
markaları isterler. Örneğin çocuğunuz sadece küçük kutu sütleri
kamışla içmeyi sevebilir, kaseden ise sadece yulaf yiyebilir. Ona bir
tane yulaf tanesi verdiğinizde ya da karton bardağı içine su veya süt
doldurup birer yudum içmesi için eline verdiğinizde, bunlar çocuğunuz
için etkili olmayabilir. Ödül
çocuğa kendi tercih ettiği
şekilde ulaştırılmış mı diye
kontrol edin. Genel olarak,
eğer çocuğunuzla birden
fazla kişi çalışıyorsa (Ki
çoğunlukla öyledir), ödülleri
tarif ederken ayrıntıları iyice
belirtmelisiniz.
Eğer çocuğunuz ödülü
ağlayarak, bağırarak veya
iterek geri çevirirse, ikinci bir
kontrol yaparak bu ödülün
doğru bir şekilde çocuğa
ulaştırılmış uygun bir nesne
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olup olmadığından emin olmalısınız.
Ödülleri değerlendirmeyi sonuçlandırmanın diğer bir yolu ise potansiyel
ödülleri çalışma masasının üzerine yerleştirmek ve çocuğun hangisini
seçeceğini ve ne kadar süreyle oynayacağını gözlemlemektir, yiyecekler
için en önce hangisini tüketeceğine bakılır.
Yine başka bir seçenek pek çok farklı oyuncağı, etkinliği ve yiyeceği
bir odaya veya bir masaya koymak ve çocuğun bunlarla etkileşimini
gözlemlemektir.
Çocuğun tercihlerini siz hiç müdahil olmadan bir de sizinle olacak
şekilde kaydedin. Örneğin, çocuğunuz Ege sallanıyor ve mutlu
görünüyor, sonra siz yaklaşın
ve onu salıncakta sallayın,
verdiği tepkiyi kaydedin. Ona
katıldığınızda etkinlik Ege için
daha eğlenceli mi oldu yoksa
daha az mı? Barış bir kitaba
bakıyor olsun, siz de ona kitaptan
birkaç şey anlatmaya başlayın,
Barış için etkinlik daha iyi mi
yoksa daha kötü mü oldu? Onun
için sayfaları rastgele çevirmek
mi ödül niteliğinde yoksa onunla
etkileşime geçmeniz mi? Eğer
bu noktada kitapla baş başa
kalmak istiyorsa başlama yeriniz
orasıdır.
A n c a k b ü t ü n ö d ü l l e rd e ,
önünde sonunda bir yetişkini
ödülle eşleştirmeniz ve çocuğu
yetişkinin anlatımlarından hoşnut kılmanız gerekecek. Biz çocuklar için
insanların (sadece yiyecekler, oyuncaklar ve etkinlikler değil) öğrenilmiş
birer ödül olmalarını isteriz, dolayısıyla yiyeceklere, videolara ek olarak
övgü ve daha pek çok doğal ödül kullanabiliriz.
Bütün listelerinizi yaptıktan sonra, ödüllerinizi yararlılıklarına göre
derecelendirebilirsiniz.
Çocuğunuzun ödüllerini belirledikten sonra küçük ve kontrol edilebilir
bir şeyle işe başlamak gerçekten de en iyisi olur. Örneğin bu, tüketilen
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veya kullanıldıktan sonra
ortadan kalkan bir şey
olabilir. Yenilip biten bir
p arça yu m u ş ak ş eker
veya bir üflemeyle hemen
patlayıp giden baloncuklar
kontrol edilebilir ödüllere iki
iyi örnektir.
Eğer bu mümkün değilse
(bazı çocuklar zincir ya da
kitap gibi tuttukları ve evirip
çevirebildikleri şeylerle en
iyi şekilde ödüllendirilirler),
ödülü geri alırken çok nazik
olun. Başlarda kitabı geri
alabilmek için bir parça
yumuşak şekerle takas
yapabilirsiniz ya da çocuğun bir kerede birkaç ödül edinmesine izin
verebilirsiniz. Çocuğun, eğitmenini veya ebeveynini her şeyi elinden
alan değil, veren olarak görmesi gerekir. Nihayetinde (zaman olarak
programın başlarında), eğer yetişkin dikkatlice nesneyi elinden geri
almak yerine çekiştirerek geri alırsa çocuk da mücadeleye gerek
görmeden ödülden vazgeçmeyi öğrenecektir.
Çocuğunuz için ödül bulmakta sıkıntı çekiyorsanız, ümitsizliğe
kapılmayın. Hiçbir şeyden heyecan duymuyor gibi görünen çocuklar
biraz daha zordur. Ama tüm çocukların ve yetişkinlerin, hangi işlevsellik
seviyesinde olursa olsun, bir şeylerle motive olacağına inanırım. Böyle
bir durumda belki de kendini- uyarıcı bir davranış, programınızın
başlangıcında ödül olarak kullanılabilir. Çocuğunuzu motive eden tek
şey etrafında dönme veya ellerini çırpma ise, bunlar eğitimin başında
ödül olarak kullanılabilir. Kendini-uyarıcı davranış başlangıç noktası
olup, buna benzer ama kontrol edebileceğiniz bir ödül bulmanız
gerekir. Hedefiniz ona kendi ellerinden veya parmaklarından daha
çekici bir şey bulup sunmanızdır.

Çocuğunuzun yaşına uygun ödülleri belirleyin
Çocuğunuz yaşına uygun olmayan ödüllere ilgi gösteriyorsa hemen
endişelenmeyin. On yaşındaki bir çocuk okulöncesi eğitim çağındaki
çocuklar için uygun videolara ilgi gösteriyor olabilir. Ya da beş yaşındaki
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bir kız çocuğu 18 aylık bebeklere uygun oyuncaklara ilgi gösteriyor
olabilir. Önce, çocuğunuzun gelişimsel yaşına bakın, kronolojik yaşına
değil. Eğer on yaşındaki bir çocuk, iki yaşındaki bir çocuğun dil
becerilerine sahipse daha küçük yaştaki çocukların izlediği videoları
izlemesi şaşırtıcı olmamalı. Bu videolar başlangıçta kullanacağınız bir
ödüldür. Çocuk beceri ve güven kazandıkça siz onu daha yaşına uygun
ödüllere nazikçe yönlendirebilirsiniz.
Aşırı yüksek sayılarda ödüllerinizin olabileceğini de düşünmüyorum.
Bana güvenin, zamanla ödüllerinizin sayısını ve türünü artırmaya
devam edeceksiniz. Doygunluk ve yoksunluk kurallarını hatırlarsanız,
çocuğunuzun belli bir ödülde doygunluğa erişebileceğini öğrenmek
şaşırtıcı olmamalı, hele de o nesnelere erişimini sınırlandırmazsanız.
Buradan da bir sonraki noktaya varıyoruz. Çocuğunuzun ödüllerini
seçtikten sonra, bu ödüllere sınırsız erişim olanağı vermediğinizden
emin olmalısınız. Eğitim sırasında, çocuğun ödülleri düzenli kovalarda,
çantalarda ya da rafların üstünde olmalı. Çocuk ödüllerine bir
yetişkinin yardımı olmadan ulaşmamalı. Bu da çocuğu yetişkinle
kendi arasında belli bir
iletişim kurmaya zorlar, ki bu
aşamada çocuğun yetişkine
ihtiyaç duyarak, onu hep
kendisine güzel şeyler veren
bir kişi olarak düşünmeye
başlamasını ümit etmekteyiz.

Ö Ğ R E N M E O R TA M I N I
ÖDÜLLERLE EŞLEŞTİRİN
Eşleştirme
olarak
adlandırılan süreç ödülleri
belirledikten sonraki adımdır.
Fiilen ortamla, insanla ve
malzemelerle çocuğun
halihazırda var olan ödüllerini
eşleştirme sürecidir. Siz zaten
çocuğunuzun ödüllerini
tanımladınız ve onları çocuğun çalışırken ulaşamayacağı, yani sizin
kontrolünüzde olan bir yere yerleştirdiniz. Eşleştirme devam eden bir
süreçtir ve birkaç günde veya haftada yapılabilecek bir şey değildir.
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Uzmanları şöyle söylerken
çok duymuşumdur: “Bir
hafta eşleştireceğiz, sonra da
çalışmaya geçeceğiz.” Aslında
sadece böyle yapmak verimli
değildir.
Eşleştirme, çocukla çalışan
her bir bakıcı veya uzman
için zamana yayılacak şekilde
yapılmalıdır, bu türden
bir ödüllendirme, okul ya
da terapi seansları gibi
taleplerin oldukça yüksek
olduğu yerlerde en öncelikli
gerekliliktir. Ebeveyn olsanız
dahi, çocuğunuza eğitim
verirken, sizin de çocuğun
öğretmenlerinden veya
terapistlerinden biri gibi
olacağınızı keşfedeceksiniz,
bu gerçeği aklınızdan çıkarmamanız oldukça önemlidir. Aslında,
vardığımız şu nokta evinizde bir terapi alanı yaratmanız için doğru
zamandır. Evinizin bir köşesine çocuğunuz için koyacağınız bir masa
kadar küçük bir yer veya bir odanın tamamı veya evinizin en alt
katını kullanabilirsiniz. İşin anahtarı, öğrenme ortamını ödüllerle
eşleştirmektir.
Terapi alanının özelliği çocuğun “gitmek isteyeceği” bir yer olmasıdır,
gözetmeniz gereken budur. Çalışma yapmak için masaya koşmasını
isteyeceksiniz. İlerledikçe, resimli kartları ve diğer öğretim araçlarını
gördüğü zaman heyecanlanmasını ve onları kullanmaktan mutlu
olmasını isteyeceksiniz. Seanslarda problem davranış göstermeyen
bir çocuk isteyeceksiniz. Hayal gibi mi duruyor?
Ama hayal değil. Her akademik programın amacı çocuğun mutlu
ve istekli olmasıdır. Sizin de ev ortamında gözeteceğiniz şey budur.
Çocuğunuz orada olmayı istemeli, sizin azminiz de bu yönde olmalı.
Nasıl ki bu tip bir ortamı gerçekten oluşturabildiğiniz göstergelerden
anlaşılabiliyorsa, tam tersi durumda yani işler yolunda gitmiyorsa
yine göstergeler vardır. Örneğin, terapistiniz kapınızın zilini çaldığında
çocuğunuz ağlayarak dışarı kaçıyorsa, terapisti nasıl algıladığını
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yeniden değerlendirmelisiniz. Veya
çocuğunuz okula gitmeyi reddediyorsa,
okulun ödüllerle eşleştirilmediğini
düşünmelisiniz. Böyle durumlarda başa
dönüp ödülle öğretmeni ve ortamı
eşleştirmenin yollarını bulmanız gerekir.

KENDİNİZİ ÖDÜLLERLE EŞLEŞTİRİN
Belirlediğiniz ödüllerle kendinizi
(veya çocuğunuzla kim çalışacaksa),
aynı zamanda çalışma odasını ve
malzemeleri ilişkilendirmelisiniz. Biz
buna “eşleştirme” diyoruz, aslında süreç
basit ve eğlencelidir. Yetişkin, çocuğa ait
birkaç tane güçlü ödülü elinin altında
hazır tutmalı, çocuğa yaklaşmalı ve
herhangi bir talepte bulunmadan onu
ödüllendirmeli. Başlarda (çocuğunuz öğretmene veya terapiste karşı
olumsuz duygular besliyorsa) ödülü yetişkinin elinden almayabilir.
Bu durumda yetişkin çocuğun yanına cips bırakmalı veya televizyonu
açarak masadan uzaklaşmalıdır. Böylece çocuk tek başına cipsi yer
veya televizyonu seyreder. Ardından öğretmen adım adım ve ardından
katlanarak artacak şekilde kendisi yanındayken çocuğun ödülü alması
amacı üzerinde çalışır. Bazı çocuklarla bu alanda diğerlerinden daha
çok çalışmak gerekir. Kişiliğinize yönelik bir durum yoktur. Bundan
sadece çocuğun güvenini kazanmak için, daha çok ve daha yavaş
çalışacağınız anlamını çıkarmalısınız.
Eğer çocuk sizden ödülü alırsa, sadece çocuğa ödülü vermekle
başlayın, tamamen sessiz kalın. Ödülü sizden sorunsuz bir biçimde
çabucak alıyorsa, etiketleme yaparak sesinizi nesnenin sunumuyla
eşleştirmeye başlayın. Yani, ödülü veriyorken “Cips, cips …. İşte Can,
bir cips” deyin. Sizin ona yaklaşmanıza ve ödülü sunmanıza çocuk
tolerans gösterene kadar bu şekilde devam edin. Rahat bir seviyeyi
tutturduktan sonra, bir sonraki aşama ödülleri siz başındayken çalışma
masasının üzerine koymak, masayı çocuğun gelebileceği kısa bir
mesafeye yerleştirmek ve çocuğun size yaklaşıp yaklaşmayacağını
görmektir. Yaklaşır yaklaşmaz, hiçbir talepte bulunmadan ödülü ona
ulaştırın. Bu noktada çocuk herhangi bir şey söylemek ya da işaret
etmek zorunda değildir.
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Zaman geçtikçe, nesneleri gittikçe
çocuktan daha uzağa taşıyın, böylece
çocuk nihayetinde yapmakta olduğu
şeyden kalkarak size doğru birkaç adım
atmak zorunda kalacaktır. İsterseniz
cepli bir alet önlüğü de satın alabilirsiniz,
böylece ödülleri daima üzerinizde taşıma
imkânınız olur. Bu yolla çocuk çalıştığı
yetişkinin kendi sevdiği her şeye erişimi
olduğunu ve çoğu durumda fazla iş
çıkartmadan ödülünü verdiğini öğrenir.
Ödüllerin kullanımı ve öğretmenle
eşleştirilmesi bu eğitim programının
olmazsa olmaz ilk adımıdır. Öğrenmeye
hazır olması için çocuğun öğretmene
h eve s l e ya k l a ş m a s ı m a n t ı k l ı d ı r.
Programın bu başlangıç noktasında
çocuğa taleplerde bulunmak için gerçekten çok erkendir. Eşleştirme
yaparken zorluk çekiyorsanız, kullandığınız ödülleri belki de yeniden
değerlendirmelisiniz ve ortamın ödüllerle eşleştiğinden emin olmalısınız.
Bazı çocuklarda eşleştirme yapmak çok kolaydır, dolayısıyla onlarda
çalışma göreceli olarak daha çabuk başlayabilir. Çocuk bir kez size,
öğretmenine veya terapistine yaklaşmaya ve bunu yaparken mutlu
görünmeye başladı mı öğretmenin çocukla etkileşime girme vakti
gelmiş demektir. Televizyonda izlediği şey hakkında konuşarak
veya çocuğu gıdıklayarak, dizinizde zıplatarak veya şarkı söyleyerek
işe başlayabilirsiniz. Daha az tercih edilen nesneler ve etkinliklerle
güçlü ödülleri eşleştirmek ayrıca önemlidir. Yani Ege sallanmayı
seviyorsa ama insanların şarkı söylemesinden hoşlanmıyorsa, iki
etkinliği eşleştirmek, şarkı söylemenin gelecekte daha tercih edilir
hale gelmesini sağlayabilir.

TALEPLERİNİZİ DÜŞÜK TUTUN
Eğer çocuğunuzla kolay ilişki kurabildiğinizi keşfettiyseniz, taleplerinizi
başlangıçta çok düşük tutmanız gerektiğini sakın unutmayın. Kolay
ilişki geliştirilen çocuklarla çalışan kişilerde gördüğüm en büyük hata,
olması gerekenden çok daha hızlı taleplere geçmeleridir. Çalışma
başladığında (çocuk mutlu bir şekilde çalışma alanına yaklaşmışsa
çalışmaya başlanmalıdır), çocuğun aslında çalıştığını bilmiyor olması
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çok önemlidir. Eğer çocuk
doğal ödüllerle çalışma
arasındaki geçişi fark ederse
sonuç çok zorlayıcı olur.
Peki, çalışmayı başlatmanın
zamanını nasıl bileceksiniz?
Taleplerinizi yavaş yavaş
sunarken çocuğunuzun
davranışlarını gözlemlemeniz
gerekecek. Herhangi bir
talep oluşturmadan önce,
çocuk çalışma alanına gelmiş
ve en az birkaç dakikadır
güzelce oturuyor olmalıdır.
Çocuk sizin sesinizden,
aynı zamanda kollarına ve
sırtına yapacağınız hafif
dokunuşlardan rahatsızlık

duymamalı, tolerans göstermelidir.
İşe başlayacağınız yer, çocuğunuzun arzu ettiği belli bir ödülü istemeyi
veya işaret etmeyi öğrenmesidir, yani ondan bu davranışı isteyeceksiniz.
Öyleyse çocuğunuzun en sevdiği nesneyle başlayın.
Bu seçim size zemin hazırlayarak çocuğunuzun istekte bulunmasını
kolaylaştıracaktur. Ortam ödüllerle yeterli biçimde eşleştirilir eşleştirilmez
hemen istek bildirme çalışmalarına geçin. Arada oyuncakları kullanarak
taklit çalışmasına, tıpatıp benzer nesneleri eşlemeye ve basit yapbozları tamamlamaya kayabilirsiniz. Çocuğunuzun değerlendirme
(gözlem) sonuçlarını göz önüne alarak, ona tamamlaması son derece
basit bazı talepler sunabilirsiniz. Bunun amacı çocuğa ödül edinmenin
ne kadar kolay olduğunu göstererek onu öğrenmeye hevesli hale
getirmektir.

DEĞİŞKEN ORANLI ÖDÜL TARİFESİ KULLANIN
Ödüllerle eşleştirme ve küçük taleplerde bulunma üzerinde çalışırken,
“Değişken Oranlı Ödüllendirme” tarifesinin (DO) ne olduğunu bilerek
ilerlemeniz önemlidir. DO, ödüllendirmeler arasında çocuğunuzun
gösterdiği doğru tepkilerin ortalamasıdır. Başlarda hiçbir talepte
bulunmadan ödül sunmanız gerekir.
Ardından, aşama aşama her doğru tepki için ödül sunarak taleplerinizin
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miktarını artıracaksınız. Buna “Sürekli Ödüllendirme Tarifesi” denir.
Sonra da DO tarifesini uygulayacaksınız.
Sürekli ödüllendirme tarifesinin tersine, DO tarifesi daha kullanışlıdır.
Çünkü çocuk ödülün ne zaman geleceğini bilemez ama her halükarda,
güçlü bir ödül sunulmadan önce kendisinden sadece birkaç talepte
bulunulmuş olunur. Bu tip tarifelerin zaman içindeki çocuklarda güçlü
ve sürekli beceri geliştirebildiği görülür.
DO tarifesi yetişkin tarafından planlanır ve zaman içinde katlanarak
arttırılır. Çalışma seansı içinde ortalama tepki sayısı “iki”ye eşit
olduğunda geçerli olacak şekilde, ikili DO’nun anlamı, ödül vermeden
önce çocuktan bir, iki, üç veya dört beceriyi göstermesidir. Her bir
beceri setine “ortalama-ödüllendirme” denir. İlk ikili DO kullanılarak
oluşacak ortalama-ödüllendirme, ödüllendirmeden önce üç olabilir,
öylese bir sonraki ortalama-ödüllendirme ödüllendirmeden önce
sadece bir talep içerecek demektir.
Örneğin, çocuk üçlü DO tarifesindeyse, pekiştirmeden önce çocuk
bir ortalama-ödüllendirmeoranı setinde dört beceri
gösterdiyse, bir sonraki
ortalama-ödüllendirmeo ra n ı s e t i n d e s a d e ce
iki beceri göstermesi
beklenir (4+2 beceri/2
ödüllendirme=3). O zaman
ortalama üç olur.
Üçlü DO ile ortalamaödüllendirme setine
örnek verelim. Çalışmaya
başlamadan önce çocuğa
ödül olarak bir cips verin.
Ardından “Burnuna dokun”
deyin – çocuk yönergeye
uyar (tepki bir). Fincanı
işaret edip “Bu ne?” deyin
– çocuk uygun bir şekilde
tepki verir (tepki iki). Bir
köpek fotoğrafına işaret
edin ve “Bu ne?” deyin
– çocuk itiraz etmeden
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“köpek” diyerek cevaplar (tepki üç). “Ayağa kalk” deyin – çocuk
ayağa kalkar (tepki dört). Ardından şunu söyleyin, “Haydi gidip
trambolinde zıplayalım” (zıplamanın o çocukta güçlü bir ödül olduğunu
varsayıyoruz). Bu durumda ortalama-ödüllendirme (ödüllendirmeler
arası doğru tepkilerin birbirini izlemesi) dörttür. Çocuk eğitmeni
onun elini tutarken tramboline gider ve eğitmeni çocuğu yine elinden
tutarak trambolinde zıplattırır (ödül).
Ardından eğitmen ikinci ortalamaödüllendirmeyi başlatır ve şarkı
söyler: “Mini mini bir kuş …” ve çocuk
boşluğu doldurur “yatakta” (tepki bir).
Yetişkin çocuğu trambolinde durdurur
ve “zıpla” der (tepki iki). Ardından
çocuk zıplama ödülünü elde eder.
Burada ortalama-ödüllendirme sayısı
ikidir. Örneği verilen bu ödüllendirme
tarifesinde pekiştireçler toplanıp
ortalaması alındığında, bu çocuk için
DO üçtür.
D O t a r i fe s i n i a r t ı r m a k yava ş
yava ş ve d i k ka t l e ya p ı l m a l ı ,
çocuğun performansı esas alınarak
ayarlanmalıdır. Eğer çocuğun çalışma
masasında kaçma sorunları varsa,
seans başlamadan önce DO’nuzu
düşürmeniz gerekir. Bazı çocuklar
Pazartesi günleri veya ne zaman bir
süre okuldan uzaklaşsalar daha düşük DO gereksinimi duyarlar. Eğer
çocuk masada işbirliğine gitmiyorsa, saldırganlık gösteriyorsa, kendine
zarar veren veya kendini uyarıcı davranışlarda bulunuyorsa, DO büyük
olasılıkla haddinden fazla yüksektir. Sadece eşleştirmeyle durumu
desteklemek gerekebilir. Çoğunlukla, kocaman bir adımı geri atmak,
ardından talepleri arttırırken daha dikkatli olmak uzun vadede kazanç
getirir.
DO yaklaşımının bütün kısımlarında, çocukla çalışan herkes aynı
DO tarifesinin farkında olmalı ve aynı tarifeyi uygulamalıdır.
Ayrıca unutmayın ki, iyi yaptığı iş mutlaka ödüllendirilmeli, eğer
çocuk bir beceride iyi çalıştıysa, o seansın içinde arttırılan DO ile
cezalandırılmamalıdır. DO günler veya haftalar içinde aşama aşama
artırılmalı, tek bir seansta arttırılmamalıdır.
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DO kaydı tutmak, çocuğunuz en
iyi şekilde çalıştığında ayarlama
yapmanıza yardım edecek ve çalışma
masasında problem davranışları
çözmeniz için iyi bir yol olacaktır.
Gerek ebeveynler gerekse uzmanlar
çocuğun üzerine aşırı talep yükledikleri
zamanları her zaman fark edemezler.
Yoğun öğretim zamanlarındaki
problem davranışlar neredeyse her
zaman bu duruma bir göstergedir.
Yetişkinler çocuğu meşgul ettiklerini
ve onlarla oynadıklarını düşünürken,
aslında oynadıkları oyunlar ödülsüz
taleplerle doludur. DO yetişkinleri
beceriler ekseninde tutar, çocukları
üzerinde yaptıkları taleplerin farkında
olmalarını sağlar.
B u k i t a p ç ı k t a , ço c u ğ u n u z u n
öğrenmesine yardım ederken,
ödüllendirmeleri ne şekilde
belirleyeceğinizi ve kullanacağınızı göstermektedir. Ödüllendirme, bu
eğitim programında o kadar elzem bir yere sahiptir ki çocuğunuzun
gün içinde sıradan bir “Aferin”den daha fazlasına ihtiyacı olduğunu
anlayamadığınız taktirde, vereceğiniz eğitim başarısız olur.
Bazı eğitimcilerin, ödül olarak yiyecek veya video kullanma yönüne
gittiklerini gözlemlemişimdir. Şunu unutmamak lazım, ödülü yetişkinler
değil çocuklar belirler. Ayrıca öğretmenler sınıflarında, oyuncakların
veya videoların diğer çocuklar için dikkat dağıtıcı olduğundan
ve bütün gün boyunca tek çocuğa yumuşak şeker vermenin adil
olmadığından şikayet ederler. Ne yazık ki, ödül kavramını herkesin
anlayıp benimsemesini sağlamadıkça eğitim programında ilerlemek
mümkün olmamaktadır.
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