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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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NESNELERİ TANIMA
Nesneleri tanıma çocuğunuzun başkalarının konuşmalarını anlamasını 
geliştirirken ele almanız gereken önemli beceriler arasında yer alır. 
Alıcı dil veya dinleme becerisi, başka bir kişinin komutlarını yerine 
getirme yetisini içerdiğini 3. kitapta tartışmıştık. Bu kitapta çocuklara 
günlük yaşamda karşılaşılan nesneleri tanımayı öğretme üzerinde 
durulmaktadır. Nesneleri tanıma becerisini öğrenme konuşmanın 
öğrenilmesini kolaylaştırır. Nesneleri tanıma becerisini kazanma 
ayrıca çocuğun çevresine ilişkin farkındalığını artırır ve çocuğa kendi 
davranışlarını yönetme ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı sağlar.

Tipik bir çocuk konuşmaya başlamadan çok önce, kâğıt mendil 
getirecek, uzaktan kumandayı bulacak veya parmağıyla anneyi 
gösterecek kadar yönergeleri takip edebilme yetisine sahiptir. Tipik 
gelişim gösteren çocukların gelişimsel kilometre taşlarına bakarsanız, 
alıcı dilin bir yaşından çok daha önce güçlü bir konumda olduğunu 
görürsünüz.

Otizmli çocuklara teşhis konulduğunda, genellikle alıcı dil becerileri 
güçlü olmaz, nedeni ise bu becerilerin çok gecikmesi ya da bazı 
durumlarda bir yaşından sonra gerilemesidir. Çocuğunuzdan 
ayakkabısını giymesini istediğinizde veya onu adıyla çağırdığınızda her 
seferinde tepki vermediğini fark etmiş olabilirsiniz. Aynı zamanda “Alkış 
yap” veya “Başına dokun” gibi 
basit komutları takip edemiyor 
olabilir.

Danışmanlık yaptığım bir 
çocuğun eğitime başlamadan 
önce çok az alıcı dili vardı. Bu 
durum aile tarafından çocuğun 
bir ikizi olduğu için özellikle 
fark edilmişti. Anne çocuğun 
durumunu hala anlayamamış 
ve ikizine karşı tepkisiz 
kaldığını söylemişti. Bir gün 
büyük anne hastalanmış ve 
eve bir doktor çağırmışlardı. 
Doktor çocuğa anneannenin 
gözlüğünü vermiş ve onu 



6

anneye vermesini söylemişti. Çocuk gözlüğü anneye vermiş ve 
etrafında daireler çizerek koşmaya başlamıştı.

Birkaç ay sonra, çocuk ikinci yaş gününden hemen sonra, konuşma 
eğitimine ihtiyaç duyduğu netlik kazandığında, değerlendirme 
formuna kendisinden istendiği zaman vücudundaki çeşitli bölümleri 
gösterebildiği yazılmıştı. Daha sonra fark ettim ki ona sadece vücut 
bölümleriyle ilgili içeriği olan bir kitap okuduğumda gösterebiliyordu. 
Kitapla beraber başına, burnuna, dizlerine ve ayak parmak uçlarına 
aynı sırada dokunuyordu. Kitabı ortalarda yoksa, çocuğun kendi 
vücut bölümlerini göstermesi zayıftı. Eğitime başlar başlamaz, alıcı 
dil becerileri birçok çocukta genellikle çabucak ilerler. 

DEĞERLENDİRME

Çocuğunuzun günlük yaşamında yer alan ve elle tutulabilecek 
büyüklükte 15-20 nesne belirleyip, ismini sorduğunuz nesneleri (‘Hangisi 
kaşık?’ veya ‘Kağıt mendili bul’ 
ya da ‘Bana oyuncak arabayı 
göster.’) tanıyıp tanımadığını 
değerlendirmeniz gerekir. 
Çocuğunuzun tanımakta 
zorlandığı nesnelerin daha 
sonra öğretimini yapabilirsiniz.

Çocuğunuzun al ıc ı  di l ini 
değerlendirmekte en zor kısım, 
çocuğunuzu değerlendirirken 
m ü t e m a d i y e n  i p u c u 
vermediğinizden veya görsel 
bir ipucu sunmadığınızdan emin 
olmanızdır. Alıcı dil becerilerini 
değerlendirirken elleriniz iki 
yanınızda hareketsiz durmalı, 
sesiniz, hatta bakışlarınız 
bile nötr olmalı ve renk 
vermemelidir. Bu haldeyken 
açık ve kesin bir yönerge verin.
Örneğin “Ayakkabıyı göster.” deyin. Eğer çocuk ayakkabıyı gösterirse 
ne söylediğinizi anlamıştır. Fakat önce başka bir nesneye, sonra 



7

ayakkabıya dokunursa, bu hata olarak kabul edilir.

Tipik gelişim gösteren çocuklarda genel olarak sağlam alıcı dil yetileri 
bulunur, kimi otizmli çocuklarda ilk değerlendirmenizde hiç alıcı dil 
becerisi bulamazsınız, kimi otizmli çocuklar ise bu alanda neredeyse 
yaşına uygun davranır.

ÖĞRETİM
Nesne tanıma becerisinin öğretimine geçmeden önce çocuğun 
eşleme becerilerini öğrenmiş olmasında fayda vardır. Ayrıca nesne 
tanıma becerisinin öğretimine geçmeden önce adına tepki verme ve 
basit komutları yerine getirme becerisinde belirli bir ilerleme olması 
önemlidir. Çocuğunuz nesneleri hiç ayırt edemiyorsa, masanın üstüne 
tek bir nesne koyup çocuğunuzdan ona dokunmasını isteyerek işe 
başlamanız gerekir. Örneğin, masanın üzerine bir bebek ayakkabısı 
koyup “Ayakkabıya dokun” diyebilirsiniz. Ardından ayakkabıyı havaya 
kaldırıp çocuğa tekrar “Ayakkabıya dokun” diye devam edebilirsiniz. 
Çocuğunuzun, “dokunmanın” ne demek olduğunu öğrenmeye ayrıca 
ihtiyacı olabilir.

Çocuğunuz bu beceriyi edinir edinmez, iki nesne veya iki resim 
arasındaki farkı öğretmeye başlayın ve sayıyı yavaşça artırarak 
masadak i  nesne lere 
yenilerini ekleyin. Çoğu 
çocuk, nesneleri tanırken 
el le kavrayabildikleri 
nesnelerde daha iyidir, 
ama ben bu ilk aşamayı 
resimlerle daha rahat 
geçen b i rkaç çocuk 
gördüm. Nihayetinde 
zaten hem resim hem de 
nesne kullanacaksınız.

Üç boyutlu nesneleri şeffaf 
bir kutuda toplayın. Bunlar 
hem eşlemede hem de 
alıcı dil çalışırken nesne 
tanımada kullanılabilir 
şeylerdir. 
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Öğretimde geldiğiniz şu aşamada, bu tür nesneler elinizin altında 
olmalıdır. Ayrıca büyükçe bir kutuya çocuğunuzun talep edeceği  ödül 
özelliği taşıyan nesneleri ve bu nesnelerin ikişer adet tıpkı fotoğraflarını 
koyabilirsiniz. Ya gerçek nesnelerin fotoğraflarını çekersiniz ya da 
internette arama motoruna girip görseller sekmesinin altında resimleri 
bulup kopyalarını alabilirsiniz. Bu nesneleri ve resimleri her tür becerinin 
öğretiminde kullanabilirsiniz.

Haydi bir örnekten yola çıkarak bu öğretime nasıl başlayacağınızı 
gösterelim. Rahmi, ödüllerinden birine hem masaya koyulduğunda 
hem de farklı konumlarda tutulduğunda gösterebiliyor. Ama Rahmi, bu 
ödül özelliği gösteren nesnelere daima dokunmak ve onlarla oynamak 
eğilimi gösterdiğinden, onun bu özel durumu düşünüldüğünde, 
ödül niteliği olmayan iki veya üç sıradan nesneyi masaya koyarak 
ve hangisine ipucu sunulmadan gösterebildiğini dikkate alarak işe 
başlamak çok daha iyi olur.

Çalışmanız için elinizde en az üç nesneniz olmalıdır. Rami, “Ayakkabıya 
dokun” dediğinizde ayakkabıya dokunsa da ve aynı şekilde “Kupaya 
dokun” dendiğinde kupaya dokunsa da, Rahmi’nin bu hedeflerde 
ustalaştığı aslında kesinlik kazanmamıştır. Masada sadece iki şey 
varken, doğruyu bulma şansı yarı yarıyadır. Üç veya daha fazla şeyi 
masaya koyarsanız, çocuğunuzun hedefte ustalaştığını daha kesin 
söyleyebilirsiniz.

Çalışırken çocuğunuz ilerleme gösterdikçe, nesneleri daha birbirine 
benzer seçmeye başlamalısınız. Ayakkabının yanında sandalet 
veya bardağın yanında şişe gibi... Çocuğunuz üçlü nesne setinizde 
ustalaşınca, çocuğunuzun tanımladığı nesnelerin sayısı altıdan fazla 
oluncaya kadar nesnelerin sayısını artırırsınız.
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Nesne tanımayı öğretmek için belirlenmiş öğretim yöntemleri, 
dikkatlice silikleştirilmiş ipuçlarının karışımından oluşur. Rahmi, alanda 
üç nesne eşliğinde nesne tanımayı öğrenmektedir ve biz de onun bu 
becerileriyle çalışırken üç boyutlu gerçek nesneler kullanmaktayız 
diyelim. Çocuğunuzla bu beceri üzerinde çalışırken, nesneleri veya 
resim kartlarını aynı şekilde masaya koymamaya dikkat edin. Her 
öğretimde kartların yerini değiştirin. Çocuğunuzun seçtiği karta dikkat 

ederek sadece ortadaki, 
soldaki veya sağdaki kartı mı 
seçiyor, iyi gözlemleyin. 

K a r t l a r ı  d ü z g ü n c e 
sıralamadığınızdan da emin 
olmalısınız. Çünkü seans 
boyunca devam eden “düzen”, 
çocuğun bu konuyu takıntı 
haline getirmesini tetikleyebilir 
ve çocuk problem davranışlar 
göstermeye başlayabilir. 

Aşağıda nesne tan ıma 
becer is in in öğret iminin 
gerçekleştirildiği bir örneğe 
yer verilmiştir. 

Anne:  Masaya birer tane ayakkabı, bardak veya oyuncak araba koyar 
ve “Arabaya dokun” der, hemen ya arabayı işaret eder ya da ona 
dokunur (jest ipucu).

Rahmi: Arabaya dokunur.
Anne: “Arabaya güzel dokundun.” 
Rahmi: İpucu olmadan arabaya dokunur. 
Anne: “Başın nerede?” (Bildiği bir beceri). 
Rahmi: Başına dokunur.
Anne: “Güzel, araba nerede?” İpucu sunmaz. 
Rahmi: Arabaya dokunur
Anne: DVD çaları açıp bir filmden kısa bir bölüm gösterir ve Rahmi’yi 
över.

Araya bildiği bir beceriyi koymak (Yukarıdaki örnekte “Başın nerede?”) 
“Dikkat Dağıtıcı Deneme” olarak adlandırılır. Artık çocuğunuzun 
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öğretim seanslarında kullanacağınız dikkat dağıtıcı denemeler 
karşısında çoktan hazır durumda olduğunu tahmin ediyorum. “Dikkat 
Dağıtıcı Deneme”, nesne tanıma amacıyla sunulan ipucu denemesini 
bağımsız denemeden ayırmaya yardım eder. Burada amaç, yarın 
yapacağınız herhangi bir yoklama oturumunda, herhangi bir ipucu 
olmaksızın Rahmi’nin kendisine verilen tepkileri doğru algılamasıdır. 
Seans içinde daha bağımsız tepki verebileceği uygulamaları ona 
sunmanız, bu amaca ulaşması için ona yardımcı olabilir.

Bir ebeveyn, tipik bir çocuğun ilk ve en sevdiği öğretmenidir. Bu tanım, 
otizmli veya diğer ciddi gelişimsel yetersizliklere sahip çocukların 
ebeveynleri için daha çok geçerlidir. Bu çocuklar, belirgin yönergeler 
olmaksızın öğrenmelerini iyi bir seviyeye çıkaramamaktadırlar. 
Dolayısıyla arka koltuğa oturup “sadece ebeveyn” olmak gibi bir 
seçeneğiniz gerçekten de yoktur.

Çocuklarımız yüzlerce tekrara ihtiyaç duyacaktır. Yanlışlarının bir 
yöntem dahilinde gün boyu düzeltilmesine, yani bu tür düzeltmelerin 
öğretim seanslarıyla sınırlı kalmamasına ihtiyaçları vardır. Eğer yanlışlar 
veya problem davranışlar bir şekilde pekiştirilirse, bunlar yukarı 
tırmanırken çocuğunuz bir türlü ilerleme gösteremez. Programınızın 
kararlılığı, çocuğunuzun öğrenmesinde elzemdir.

Öncelikle, gün içinde çocuğunuzun masa başında ne kadar süre nesne 
tanıma çalışması gerektiğini belirleyin. Evin içinde çocuğun peşinden 
koşarak veya oda oda gezinerek çalışmayı önermek istemiyorum. 
Masa başında çalışmanın her daim daha verimli olduğunu kendi 
çalışmalarımdan biliyorum. Burada kritik nokta çocuğun masa başında 
eğlenceli vakit geçirmesi tercih ettiği oyuncaklara ve diğer ödüllere 
erişebilir olmasıdır. Bu özelliklerde ebeveyn kontrolünde olan bir masa 
çalışması oldukça verimli geçebilir.

Masayı ödüllerle eşleştirmeye devam ederken, nesne tanıma becerilerini 
çalışmaya başlayabilirsiniz. Kimi 
çocuk nesne tanıma çalışırken 
televizyonu veya müziği açık 
bırakmanızı talep edecektir. 
Böylece eğlencenin bittiği ve 
ardından taleplerin başlayacağı 
hissine kapılmazlar. Ödüllerin 
aniden kaldırıldığı ve nesne tanıma 



11

çalışıldığı zamanlarda, sıkıntı çıkarmayan çocuk sayısı çok azdır.

Ona şeker verirken televizyonu (TV) yavaş yavaş kapatın, ardından 
açın. Sonra TV’yi tekrar kapatın ve sizden bir film istemesini sağlayın. 
Ardından TV’yi tekrar açın. Ardından TV’yi kapatıp basit nesne 
tanıma becerisi sergilemesini sağlayın. Ardından TV’yi tekrar kapatın. 
Böyle yaparak, ödüllerinizi azaltacak  ve nesne tanıma seanslarına  
başlayabileceksiniz.

Hedefleri  ve materyalleri düzenlemek çocuk uyurken gece yapılabileceği 
için daha kolay bir adımdır. Aşağıda tüm temel becerilerde olduğu 
gibi nesne tanımayı öğretirken dikkat etmeniz gereken hususlara yer 
verilmiştir.

1- Programınızı oluşturmaya, çocuğun aşina olduğu nesneleri 
tanıyıp tanımadığını değerlendirerek başlayın. 
Değerlendirme olmadan, hangi materyallere, hangi hedeflere veya ne 
tür bir kayıt formuna ihtiyacınız olduğunu bilemezsiniz. 
Değerlendirmenizi yaparken dikkate almanız gereken diğer önemli bir 
husus ise çocuğunuzun ne bildiğini ve ne bilmediğini, kaydını tutarak 
her bir programın sonunda uygulayacağınız beceri takip formları 
aracılığıyla belgelendirmenizdir. Hem değerlendirmeyi hem de öğretim 
seanslarında yapacağınız yoklama sayfalarını eşzamanlı doldurun. Öyle 
programlarda danışmanlık yaptım ki bir bakıyorsunuz eğitmen 50 nesne 
tanıyabiliyor diye kaydediyor 
ama neleri tanıyabildiği ve 
neleri tanıyamadığının kaydı 
yok. Değerlendirdikçe bu 
ayrıntıları kaydedin, o zaman 
programı oluşturmanız çok 
daha kolay olur.

2- Her bir çalışmada iki-
üç hedef belirleyip, bu 
hedefleri haftalık genel 
yoklama listenize yazın.
Haftalık yoklama sayfasını 
b i r  duvar  panosunda 
tutmanızı öneririm. Böylece, 
gün boyunca kolaylıkla 
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erişebileceğiniz yerde dururlar. İlk hedeflerinizi belirledikten sonra, 
beceri takip formunuza bu hedefleri çalışmaya başladığınız tarihi not 
etmelisiniz.

3- Çocuğunuzun bildiği nesneleri içi görünen plastik kaplara 
yerleştirin ve üzerine ‘Bilinenler’ diye yazın. Ardından her bir hedefi 
(Her bir programdan iki ya da üç bilinmeyen nesne) kendi yoklama 
kağıdı üzerine yazın ve bu nesneleri ayrı bir kutuda tutun.    

4- Hedeflerde haftalık öğretim oturumları içinde ustalaşma 
kaydedilecektir. Siz de bunu takip edeceksiniz. Çocukların çoğunda 
geçerli olduğu üzere, çocuğunuzun bir nesnede ustalaşması, genel 
yoklama sırasında üç defa üst üste doğru tepki vermesi anlamına 
gelmektedir. Bu gerçekleştiği andan itibaren, çocuğun hedefte 
ustalaştığını gösteren yoklama formundaki nesnenin altını çizin. 
Ardından beceri takip sayfasını güncelleyin ve becerinin edinildiği 
tarihi nesnenin yanına yazın. Son olarak ustalaşılan hedefi bilinenler 
sayfanıza ekleyin ve onu da “bilinenler” kutusuna yerleştirin. Her 
hafta ustalaşılan hedefleri listeden çıkartma ve harmanınızın içine 
yenilerini ekleme imkânınız olacak ve hedef yoklama formunu yeniden 
yazacaksınız.

Her gün birkaç dakikanızı, 
malzemelerinizi  organize 
etmeye ayırın. İnanın ileride 
buna çok memnun olacaksınız. 
Ayrıca, her cuma öğleden sonra 
veya pazartesi sabahı yoklama 
formlarını yeniden yazmak, 
yeni hedefler seçmek ve yeni 
malzemeler toplamak için 
kendinize bir saat kadar (ya da 
daha az) zaman ayırın.
Artık organize olduğunuza 
göre, öğretiminiz kolayca 
ilerleyebilecek, siz de “oturarak 
yapılacak beceriler” üzerinde çalışabileceksiniz.

Öğretim seanslarınız başlangıçta, içinde birkaç kolay talep bulunan 
ve aralar verilerek yürütülen seanslar şeklinde gerçekleştirilecek. 
Öğretim seanslarınız doğal ortamda bile yapılıyor olsa, planınıza 
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aldığınız hedeflerle ilgili yapılması gereken genel yoklama formlarını 
mutlaka tamamlayın. Genel yoklama verilerini, çocuk salıncakta 
sallanırken, kumda oynarken, hatta kendi öğle yemeğiniz sırasında 
tamamlayabilirsiniz.

Taleplerinizin sayısını artırırken rahat bir tutum içinde olun ve çocuğun 
sözel tepki sayısını artırın, böylece çocuk ödül edinmeden önce 
daha fazla taleple karşılaşacaktır. Ama çok hızlı ilerlemeyin. Öyle 
yaparsanız, biliyorsunuz ki seanslar sırasında davranış problemleri 
tırmanış gösterme eğiliminde olacaktır.

Size defalarca “rahat bir tutum takının ve az sayıda taleple işe 
başlayın” dedim, peki tam olarak bu ne demek oluyor? Bildiklerinizin 
olduğu kutudan başlayın. Bir grup bildiklerinizden, bir grupta 
bilmediklerinizden seçip seansınızda bunları bir araya getirin. Öncelikle 
bildiği nesneleri kullanın, arada hedeflediğiniz nesneler arasından 
bilinmeyenleri deneyin. Tüm yeni hedeflerde, yoğun ipucuyla başlayın 
zamanla ipucunu olabildiğince aza indirin. Ödülleri de aynı şekilde 
başlangıçta yoğun verirken zamanla azaltın.

Aşağıda becerilerini geliştirmiş bir ebeveyn tarafından yürütülen 
tipik bir beş dakikalık yoğun öğretim seansının nasıl göründüğünü 
takip edeceksiniz. Her seans daha küçük ödüllendirme seanslarına 
bölünmüştür. İki ödüllendirme arasına ortalama beş talep 
yerleştirilmiştir.

Örnek 1:
Ebeveyn: “Bardağı bul” (Bildiği) Çocuğun önünde masada bardak, 
baloncuk ve ayakkabı vardır.

Çocuk: Bardağı gösterir
Ebeveyn: “Baloncuğu göster” 
(Bildiği)
Çocuk: Baloncuğu gösterir
Çocuk: Ebeveynin yardımıyla 
ayakkabıyı bulur
Ebeveyn:  “Ayakkabıyı bul.” 
Çocuk: Ebeveynin ikinci defa 
yardımıyla ayakkabıyı bulur
Ebeveyn: “Ayakkabıyı bul” 
(Komutu tekrarlar ancak 
ipucu vermez)
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Çocuk: Ayakkabıyı bulur. 
Ebeveyn: İpucu olmaksızın doğru cevap, üç doğru tepkiden sonra 
şeker ve övgü verilir.

Örnek 1:
Ebeveyn: “Haydi resimleri öğrenelim. Hangisi araba?” Çocuğun önünde 
araba-balon-top resmi var; anında çocuğun parmağından tutarak 
araba resmini işaret etmesine yardım eder.
Çocuk: Ebeveynin yardımıyla araba resmini gösterir.
Ebeveyn: “Harika arabayı gösterdin. Araba”
Çocuk: Arabayı gösterir 
Ebeveyn: “Araba, çok güzel.
Balon”
Çocuk: Balonu gösterir. 
Ebeveyn: “Balon, çok akıllısın. 
Top”
Çocuk:  Yanl ış  bir  resme 
yönel irken ebeveyn hız l ı 
davranarak çocuğu top resmine 
yönlendirir.
Ebeveyn: “Top, çok iyi. Top”
Çocuk: Topu gösterir
Ebeveyn: “Bu çok başarılıydı 
topu gösterdin. Araba”
Çocuk: Arabayı gösterir.
Ebeveyn: “Arabayı gösterdin. Müthiş!” Çocuğa çok sevdiği bir videoyu 
iPad’inden 1-2 dakika izlemesine izin verir.

Başlarda, hızınız sizi endişelendirmesin. Daha karmaşık becerilerin 
öğretimine geçmeden önce, ilk yapmanız gereken yanlışlarla 
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uygun şekilde başa çıkabilmeniz ve ipucu verme ile silikleştirme 
üzerinde çalışmanızdır. Araba kullanmayı veya ilk kez gitar çalmayı 
öğrendiğinizde, her bir hareket için nasıl düşündüğünüzü ve kendinizi 
nasıl garip veya yavaş hissettiğinizi hatırlayın. O zamanlar araba 
sürerken, arabada kontrolü sağladığınız her noktayı iyice tanıyıp 
kullanmayı öğrenene kadar, eminim saatte 50 km’den daha hızlı 
gitmemişsinizdir. Uygulama yaptıkça ve sizi izleyenlerden geri dönüt 
aldıkça hızınız artacaktır.

Ustalaşmanız hiç yanlış yapmayacağınız anlamına gelmez. öğretimde 
mükemmelleşmek adına kendinize haddinden fazla baskı uygulamayın, 
bu beceriler zaman içinde gelişir. Kendiniz için gerçekçi amaçlar 
belirleyin ve şüpheye düştünüz mü kendi çocuğunuz gibi davranan 
başka bir yetişkin üzerinde becerilerinizi uygulayın, seanslarınızın 
videosunu çekin ve yanlışlarınızı daha sonra analiz edin. Hem sizin 
hem de çocuğunuzun becerileri zaman içerisinde artacaktır.
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NOTLAR


