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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İNSAN HAREKETLERİNİ TAKLİT ETME
Taklit hem sosyal hem de zihinsel gelişimin önemli bir öğesidir.
Sosyal olarak taklit, bireylerin kendisi ve diğerleri arasında etkileşimin
kurulmasına ve diğerlerinin niyetlerini anlamasına zemin hazırlamaktadır.
Zihinsel olarak taklit, dil ve oyun gelişimi için bir temel oluşturmaktadır.
Tipik gelişim gösteren çocuklar, yaşamlarının ilk aylarından başlayarak
pek çok beceriyi, başkalarını
gözleyerek ve taklit ederek
e d i n i r l e r. 9 aya ka d a r
bebekler nesneler üzerinde
eylemleri hem anında hem
de gecikmiş olarak taklit
edebilirler ve bebekler
taklit yoluyla diğerlerinin
eylemlerini ve niyetlerini
öğrenebilirler. Ancak, otizmli
çocukların çoğu, başkalarının
davranışlarını taklit etme
becerisini çok kısıtlı olarak
sergileyebilirler.
Bu durum, otizmli çocukların
pek çok gelişim alanında
yaşıtlarına kıyasla çok yetersiz
olmalarının en önemli nedeni olarak düşünülmektedir. Dolayısıyla,
taklit becerilerinin kazandırılması, onların daha karmaşık pek çok
beceriyi edinebilmelerine önkoşul oluşturmaktadır.
Temel taklit becerileri, genellenmiş sözel olmayan taklit becerilerinden
oluşmaktadır. Taklit becerisinin genellenmiş olması, çocuğun yeni
karşılaştığı bir davranışı, bir öğretim sürecine gereksinim olmaksızın
taklit edebilmesi anlamına gelmektedir. Otizmli çocukların büyük bir
çoğunluğu temel taklit becerilerini edinebilmektedir. Ancak, ilerleme
hızında önemli bireysel farklılıklara rastlanmaktadır. Temel taklit
becerilerinin öğretimine çocuk dikkatini yöneltme becerisinde belli
bir ilerleme gösterir göstermez başlanabilir.

DEĞERLENDİRME
Çocuğunuzun alıcı dilini değerlendirdikten sonra taklit becerilerini
değerlendirin. Birkaç tane birbiriyle tıpatıp aynı ikişer nesneye ihtiyacınız
olacak, yani bir çift araba, kalem ve kupaya. Birbirine tıpatıp benzeyen
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arabaları masaya veya yere koyun, ardından arabayı siz birkaç kez
ileri geri hareket ettirirken çocuğa “Böyle yap” deyin. Çocuğun kendi
arabasıyla, sizin hareketlerinizin aynısını yapıp yapmadığına bakın.
Ardından, kalemlere geçin. Arabaları kaldırıp yerine kalemleri koyun.
Kendi kaleminizi alın ve masaya hafifçe vururken “Böyle yap” deyin.
Oyuncak/nesne taklidini değerlendirdikten sonra, büyük motor taklit
becerilerine geçin. Bunlar, zıplamak veya el çırpmak gibi kolların
bacakların kullanıldığı büyük hareketlerdir.
Büyük kas taklit becerileri üzerinde çalışırken sırayla şu beceriler
üzerinde çalışabilirsiniz: elle dize vurma, ayağı havaya kaldırma, kolu
havaya kaldırma, göbeğe vurma.
Yukarıda yer alan dört taklit becerisinde çocuk başarılıysa, yeni taklit
becerileri üzerinde değerlendirmeye geçin. Yeni taklit becerilerini,
çocuğun özelliklerini dikkate alarak, aşağıdaki listeden seçebilirsiniz
ya da kendiniz yaratıcılığınızı kullanıp benzer beceriler bulabilirsiniz.
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• Masaya tık-tık yapmak
• Ayağa kalkmak
• Kendi ekseni etrafında dönmek
• Ayakları çapraz yapmak
• Elleri bele koymak
• Çeneyi avuçlamak
• Ayakta zıplamak
• Kollarla daireler yapmak
• Bay-bay yapmak
• El çırpmak
• Masaya vurmak
• Alkış yapmak
• Ellerle kulakları kapamak
• Tek ayak üzerinde durmak
• Öpücük yollamak
• Ellerle gözleri kapamak
• Marş-marş yürümek
Çocuk “böyle yap” demenizin dışında, ipucu vermenize gerek kalmadan
hareketlerinizi taklit etmelidir. Cümlecikleri hiç kullanmayın örneğin
“el çırp” veya “zıpla” gibi. Sadece “böyle yap” diyerek çocuğunuzun
sizi taklit edip edemediğine bakın.
Eğer el çırparken aynı zamanda “el çırp” derseniz, alıcı ve motor
taklit becerileri olmak üzere iki
farklı beceriyi değerlendirmiş
olursunuz. Değerlendirme
sırasında, bu iki becerinin
değerlendirmesini birbirinden
ayrı tutmak önemlidir. En
sonunda çocuğunuz, hiç ipucu
olmadan sizi taklit edebilecek
duruma gelmelidir, ama başlarda,
çocuklar “böyle yap” yönergesine
gereksinim duyarlar. Ekolali
becerilerde olduğu gibi, gelişimsel
bozukluğu olan çocukların büyük
bir kısmında taklit yetisi ya hiç
yoktur veya tam tersine, her
şeyi taklit edebilirler. Dikkatli bir
değerlendirme işin anahtarıdır.
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İlerleyen aşamalarda, sıralanan küçük kas becerilerinden, çocuğun
özelliklerine en uygun olanları seçerek öğretin:
• Bir elin işaret parmağıyla diğer elin avuç içine dokunmak
• İşaret parmaklarının uçlarını birbirine değdirmek
• Başparmakların uçlarını birbirine değdirmek
• İşaret parmağıyla burna dokunmak
• Elleri birbirine kenetlemek
• Elleri birbirine sürtmek
• İşaret parmağıyla dudaklara dokunmak
• Okey işareti yapmak (diğer parmakları kapatıp, başparmakları havaya
kaldırmak)
• Parmaklarla masada ritim tutmak
• Yumruk yapılan elin parmaklarını, başparmaktan başlayarak sırayla
açmak
• Yumruk yapılmış sol elin parmaklarını sırayla açarken, sağ elin işaret
parmağıyla her birine dokunmak
Üzerinde çalışılan her taklit becerisine önceleri her gün, giderek birkaç
günde bir, son aşamada haftada bir yer verin. Edinilen becerilerin farklı
ortamlara ve kişilere genellenmesini sağlayın.

ÖĞRETİM
Tipik gelişim gösteren çocuklara taklit etmek zor gelmez, onlara bu
beceriyi öğretmek için çaba sarf etmeye gerek yoktur. Ama otizmli
çocuklar, başka insanları
taklit etmek söz konusu
olduğunda belirgin bir
eksikliğe sahiptir ve taklit
becerileri fazlasıyla zayıftır.
Onları, oyuncaklarıyla
oynayan diğer küçük
çocukları taklit ederken
veya anne/babalarının
yaptığı ev işlerini onlar gibi
yapmaya çalışırken ya da
anaokulunda halka oldukları
zaman diğer çocukların el
hareketlerini taklit ederken
göremezsiniz.
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Taklit etme becerisi, bu alanda eksikliği olan çocuklara öğretilmesi
gereken son derece önemli bir beceridir. Bazı programlarda ayağı
yere vurma ve alkış yapma hareketlerini içeren büyük motor taklidi,
ilk öğretilen şeydir. Eğitimciler bu noktadan ince motor taklidine,
daha sonra ağız motor taklidine ve oradan da sesli taklide geçmeyi
tavsiye ederler. Başlangıçta hiçbir taklit becerisi olmayan ve komut
verildiğinde hiç eko yapamayan benim tanıdığım bir çok çocuğa eğitim
verilirken kullanılan sıralama da budur. Sıralama işe yaradığı halde,
sözel taklit alıştırmalarına geçilmesi aylar alır.
Taklit konusu çok ciddiye alınmalıdır. Ancak, sözel taklit becerileri
alanında çalışmaya başlamadan önce motor taklit becerilerinin çocukta
yerleşmesini beklemek zorunda değilsiniz. Bir sonraki bölümde
sözel taklit (eko) becerisine değineceğim, şimdi ise sıra, motor taklit
becerilerini nasıl öğreteceğinizi öğrenmenize geldi.
Yeni başlayanlar için genellikle uyguladığımız iki taklit programı var.
Bunlar sırasıyla, oyuncak/nesne taklidi ve büyük motor taklididir.
Uyguladığımız bu programlara yöneltilen eleştirilerin ortak yönü,
oyun becerilerine yeterince odaklanmamamızdır. Aslına bakarsanız,
eleştiren kişiler, bizim tek ilgilendiğimiz şeyin dil alıştırmaları yapmak
olduğunu, oysa küçük çocukların dil dahil her şeyi oyunla öğrendiğini
söyleyerek eleştirilerini dile getirirler. Ancak davranış analisti olarak
artık, her çocuğun oyuncaklardan ille de hoşlanmadığına, bazen
oyun oynarmış gibi yapmayı dahi bilemediğine veya oyunlara hiçbir
ilgi göstermeyebileceklerine inanıyorum. Onlara dil becerilerini nasıl
öğrettiysem oyun becerilerini de öyle öğreteceğimi biliyorum. Oyun
becerilerini ise diğer bütün dersleri nasıl öğrettiysem aynı şekilde
öğretiyorum, yani az ilgi gösterdiği oyuncakları, yüksek ilgi gösterdiği
ödüllerle eşleştiriyorum.
Eğitiminize oyuncak taklidiyle başlamak harika olur. Oyuncak,
başlangıç seviyesindeki bir öğrenende kolayca uygulayabileceğiniz
bir basamaktır ve istek bildirme programlarına rahatça dahil edilebilir.
Oyuncaklara harika dememin nedeni çocukların sizi oyuncu halinizle
görecek olmaları ve aslında çalışma yaptıklarını hiç anlamamalarıdır.
Çocuğunuzun ilgisi bebeklik çağı oyuncaklarına yönelikse onlarla
başlayın. Çekiç çivi setinizi, dönen başlıkları, fırlayıp inen oyuncaklarınızı
çıkartın. Başlangıç aşamasında kullanabileceğiniz diğer yararlı
oyuncaklar: fincanlar ve kaşıklar, oyuncak figürler, çiftlik evleri veya
bebek evleri ve arabalardır. Programınızı iki tıpatıp oyuncak setiyle
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başlatın, böylece hem sizin hem de çocuğunuzun önünde aynı oyuncak
olur. Siz etkinliği yapmayı sürdürürken, yani arabayı halının üzerinde
bir ileri bir geri sürerken veya çay fincanının içine kaşığınızı sokup
karıştırırken, “Böyle yap” deyin ve hemen çocuğun elini tutup kendi
oyun setinde aynı eylemi yapması için ona ipucu sunun. Ardından
ipucunu, şimdiye kadar verdiğiniz bütün öğretimlerde yaptığınız gibi
silikleştirin.

Başlangıç için sadece birkaç hedef seçin. “Böyle yap” deyip kaşıkla
fincanı karıştırabilirsiniz, ipucu verirsiniz, silikleştirirsiniz ve ardından
“böyle yap” diyerek kaşıkla bir bebeği besler gibi yaparsınız. Bu tür bir
öğretme, kaşığın farklı kullanımlarını ayırt edebilmeyi öğrenmesinde
çocuğunuza yardımcı olacaktır. Eğer kaşıkla fincan karıştırmak gibi
tek bir hedef seçerseniz, çocuğunuz büyük olasılıkla fincanı gözüyle
görecek, kulağıyla “böyle yap” yönergesini duyacak ve kaşığı alıp
fincanı karıştıracaktır.
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Kuzey üzerinden bir örnek verelim:
Anne: “Böyle yap.” Arabayı ileri geri sürer ve hemen Kuzey’in kendi
arabasını sürmesi için ona tam fiziksel ipucu sunar.
Kuzey: İpucu eşliğinde arabasını ileri geri sürer.
Anne: “Doğru, böyle yap.” Arabayı ileri geri sürmektedir. (Kuzey’in
arabasına işaret eder veya ihtiyaç duyarsa kısmî fiziksel ipucu sunar.)
Kuzey: Jest ipucu eşliğinde arabayı ileri geri sürer.
Anne: “Harika yaptın … işte sana pastel boya ve kâğıt.” (Tercih ettiği
nesneler.)
Oyuncak taklit programıyla
birlikte ilerlemek üzere, bir motor
taklit programı başlatmanızı
tavsiye ederim. Alıcı dilde,
komut ve vücut bölümleri
programınızda hedeflediğiniz
tepkileri burada da seçmek fena
fikir olmayacaktır. Bu beceriler,
birinden ötekine aktarmak
kolay olduğundan, çocuğun
hedeflerde ustalaşmasına zemin
sağlayacaktır. Ama öncelikle
genel değerlendirmenizi doğru
yaptığınızdan lütfen emin olun.
Bir sınıfa ilk girdiğimde, bir
keresinde bir çocuğun yeterliliğini
değerlendiren öğretmenlerden
birini seyretmiştim. “Alkış yap”
diyordu, bu arada kendi ellerini
çırpıyordu. Onu durdurup hangi
b e ce r i y i d e ğ e r l e n d i rd i ğ i n i
sordum. Eğer alıcı dil becerilerini değerlendiriyorsa, eylemi
gerçekleştirerek görsel bir model sunmaması gerekirdi. Eğer taklit
becerilerini değerlendiriyorsa, “Alkış yap” diyerek ona işitsel bir ipucu
vermemeliydi. Her bir beceri ayrı ayrı değerlendirilmelidir.
Taklit becerileri daima bir komutla değerlendirilir: “Böyle yap.”
Genel değerlendirme tamamlanınca ise, aynı hedefleri seçmenin
gerçek avantajı ortaya çıkar. Öğretim sırasında beceriler arasında
transfer yöntemlerini kullanabilirsiniz, belki böylece yani transferin
ardından çocuğunuzun hedeflerde daha çabuk ustalaştığını ve daha
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iyi genelleme yaptığını göreceksiniz.
Ceylin üzerinden motor taklit becerisi öğretimini bir örnekle açıklayalım:
Anne: “Böyle yap.” Alkış yapmaktadır ve kısmi fiziksel ipucu vermektedir.
Ceylin: Alkış yapar.
Anne: “Doğru – böyle yap.” Alkış yapmaktadır.
Ceylin: İpucu olmadan alkışlamaktadır.
Anne: “Böyle yap.” İki eliyle başına dokunur.
Ceylin: İki eliyle başına dokunur (bu daha önceden bildiği bir beceri
olduğu için ipucu yoktur).
Anne: “Harika! – Böyle yap.” Alkış yapar.
Ceylin: İpucu olmadan alkış yapar.
Anne: “Çok güzel yaptın.” Kocaman bir tüyle Ceylin’i gıdıklar.
Büyük kas taklit becerileri
üzerinde çalışırken ayrıca
sırayla şu beceriler üzerinde
çalışabilirsiniz: elle dize vurma,
ayağı havaya kaldırma, kolu
havaya kaldırma, göbeğe vurma.
Bu becerilerin öğretiminin yer
alacağı denemelerde çocukla
karşılıklı olarak sandalyede
oturun.
Birinci becerinin öğretimi
sırasında dizleriniz hafifçe
birbirine değecek şekilde oturun.
Denemenin başında ‘Böyle yap’
deyip, iki elinizle dizlerinize iki kez
abartılı biçimde vurun. Çocuğa
da, fiziksel ipucuyla, dizlerine
vurması için fiziksel ipucu sunun.
Başlangıçta ipuçlu doğru tepkiler
için sürekli olarak ödüllendirme
yapın. Çocuğun ipuçsuz, doğru
tepkileri geldikçe (yardım almadan gösterdiği tepkiler) bu tepkileri
ipuçlu doğru tepkilere göre daha fazla ödüllendirin. İpuçsuz doğru
tepkiler arttıkça ipuçlu doğru tepkileri ödüllendirmeyin ve sadece
ipuçsuz doğru tepkileri ödüllendirin. Başlangıçta her ipuçsuz doğru
tepki ödüllendirilirken bu tepkiler artacağı için giderek ipuçsuz
doğru tepkilerdeki ödüllendirmelerinizi azaltın. Bu uygulamayı tüm
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beceriler için yapın. Bu beceride edinim sağladıktan sonra genelleme
çalışmalarına geçebilir ve her bir genelleme türüne ilişkin çalışmalar
yapabilirsiniz. Unutmayın ki genelleme çalışmalarını yaparken bir
sonraki beceri üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz.
İkinci beceride, çocuğun sol ayağını sizin sağ ayağınızın (ayakkabınızın)
üzerine koyun. Denemenin başında ‘Böyle yap’ deyip, sağ ayağınızı
20-30 santim yukarı kaldırıp indirin. Sağ ayağınızı da aynı şekilde
kaldırıp indirerek, sağ ayağınızın üzerinde duran çocuğun sol ayağını
da tam fiziksel ipucuyla kaldırıp indirmiş olun. İpucu verirken giderek
ayağınızı daha az kaldırın ve geri kalan kaldırmayı çocuğun kendisinin
yapmasını bekleyin.
Üçüncü beceride, ‘Böyle yap’ deyip sağ kolunuzu havaya kaldırın;
çocuğun da ipucuyla sol kolunu havaya kaldırmasını sağlayın.
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Dördüncü beceride, ‘Böyle yap’
deyip iki elinizle göbeğinize
hafifçe vurun ve hemen ardından
çocuğa da aynı hareketi fiziksel
ipucuyla yaptırtın.
Üzerinde çalışılan her taklit
becerisine önceleri her gün,
giderek birkaç günde bir, son
aşamada haftada bir yer verin.
Edinilen becerilerin öncelikle
farklı konumlara, farklı ortamlara
ve kişilere genellenmesini
sağlayın. Edinim araçlarının
yanı sıra edinim araçlarına
benzer ancak aynısı olmayan
genelleme araçlarını kullanarak
da becerilerin farklı araçlara da
genellemesini çalışabilirsiniz.
Edinim sağlandıktan hemen sonra genelleme çalışmalarına
başlanabilir. Genelleme çalışmalarının tamamlanmasını beklemeden
yeni bir becerinin edinim çalışmasına
başlayabilirsiniz.
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