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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 
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kuramaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar 
göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip 
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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BENZER NESNELERİ EŞLEME VE SINIFLANDIRMA

Temel eşleme becerileri, tıpatıp aynı ve tıpatıp aynı olmayan nesnelerin 
bir araya getirilmesini içerir. Sınıflama becerileri ise, görünüm 
benzerliğinin ötesinde onlara atfedilen belli özellikler çerçevesinde 
nesnelerin bir araya getirilmesini kapsar. Atfedilen özelliklerin bazıları, 
nesnelerin işlevleriyle ilişkili olabileceği gibi (örneğin, yediklerimiz, 
içtiklerimiz, evin içinde kullandıklarımız, giydiklerimiz) varlıkların 
ait oldukları sınıflarla da ilişkili olabilir (örneğin, hayvanlar, bitkiler, 
meyveler, sebzeler, metal nesneler, kumaş nesneler).

Eşleme ve sınıflama becerilerini öğretmeye başlamadan önce kendimize 
bu becerilere sahip olmanın öğrenme yaşantılarımız açısından nasıl 
etkileri olabileceğini soralım. Bu soruyu yanıtlamak için de çocukların 
ve yetişkinlerin eşleme ve sınıflama becerilerini zihinsel etkinlikleri ve 
öğrenme deneyimleri sırasında nasıl kullanıyor olabileceğini düşünelim. 
Açıklamalarımızı birkaç örnek yardımıyla somutlaştıralım. 

Eşleme ve sınıflama becerileri daha zor ve karmaşık başka pek çok 
beceriyi ve davranışı öğrenirken farkında olarak ya da olmayarak 
kullandığımız becerilerdir. Örneğin: 

• Kavramları öğrenebilmek için nesneleri, olayları ve karşılaştığımız 
değişik durumları belli özellikleri çerçevesinde gruplar ve onlara bir 
isim veririz. Renkleri, büyük-küçük, uzun-kısa, kirli-temiz, sıcak-soğuk 
gibi kavramları, nesnelerin çokluk değerlerini ifade eden sayıları ancak 
onlara ilişkin zihinsel sınıflama etkinliklerinin ardından öğrenebiliriz. 
Kavramları gündelik yaşantımızda nasıl kullandığımıza gelindiğinde 
ise, hepimiz sayısız örnek bulabiliriz. 

• Dil becerilerini öğrenirken eşleme becerilerinden yararlanırız. 
Örneğin: Konuşurken kullandığımız sesli sözcükler aslında onlarla 
eşlenmiş olan nesneleri ve eylemleri ifade eder. Dolayısıyla, eşleme 
becerisi sözlü iletişim davranışlarının öğrenilebilmesi için kullanılan 
çok önemli bir yapı taşıdır.

• Okuma-yazma becerilerini öğrenirken de eşleme becerilerini kullanırız. 
Çünkü hangi harflere hangi seslerin karşılık geldiğini öğrenebilmek için 
eşleme yapmamız gerekir.   
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Dikkati yöneltme ve farklı uyaranları birbirinden ayırt etme becerisinde 
genellikle sınırlılıklar gösteren otizmli çocuklar da başka pek çok 
beceriyi ya da kavramı öğrenebilmek için eşleme ve sınıflama yapmaya 
gereksinim duyarlar. Bu nedenle, otizmli çocuklara belli nesnelerin 
adını ya da belli nesneleri isteme becerisini öğretmeden önce, bu 
nesneleri eşlemeyi ve sınıflamayı öğretmek daha akıllıca bir adım 
olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, eşleme ve sınıflama becerilerinin 
öğretimi, göreli olarak kolaydır. Çünkü burada anlatılan şekliyle eşleme 
ve sınıflama becerilerinin öğretimi, otizmli çocukların çoğunlukla 
işlemekte çok daha başarılı oldukları görsel uyaranları kullanmayı 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, çocuklar belli becerileri edindikçe ve 
başarılı tepkiler sergileyerek ödül kazandıkça öğretimden keyif almaya 
da başlarlar. Bu durum, çocuğun öğretim sürecine daha kolay adapte 
olmasını sağladığı gibi davranış sorunlarının ortadan kalkmasına 
da yardımcı olabilir. Ancak, her zaman olduğu gibi, öğrenmede 
gözlenebilecek bireysel farklılıklara hazırlıklı olmak gerekir. 

Eşleme becerilerinin öğretimine, temel taklit becerilerinin öğretimiyle 
eş zamanlı olarak başlanabileceği gibi, çocuğun özelliklerine bağlı 
olarak, öncelik taklide ya da eşlemeye verilebilir. Eşleme becerilerinin 
tümünde ölçütü karşılayan çocuklarda sınıflama becerilerinin 
öğretimine geçilebilir. Eşlemede ilerleyip de sınıflamada zorlanan 
çocuklarda ise, sınıflama becerilerinin öğretimi konusunda ısrarcı 
olmayıp, birkaç haftalık bir ara verip, bu arada diğer beceriler üzerinde 
çalışıp, daha sonra sınıflama becerilerine geri dönmek önerilebilir. 

Bu programda en temel düzeyde eşleme becerilerini kazandırmak 
hedeflenmektedir. Bu amaçla önce nesneleri eşleme, daha sonra ise 
resimleri eşleme üzerinde durulacaktır. Sınıflama becerileri öğretimi 
kapsamında ise önce sınıfa göre eşleme öğretimi, daha sonra ayırma 
öğretimi yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Bu bölümde çocuğunuzun benzer nesneleri eşleme becerisini veya 
diğer görsel performans becerilerini değerlendireceksiniz. Pek çok 
otizmli çocuk görsel öğrenendir, dolayısıyla eşleme yapmanın onlarda 
giderek mükemmelleşecekleri ve eğlenerek bitirecekleri bir beceri 
olacağını söylemek yanlış olmaz. Eşleme, çocuk birkaç nesne için istek 
bildirdikten hemen sonra sunulur, ama eğer çocuk eşleme ve yap-boz 
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etkinliklerini seviyorsa, 
öğrenme ortamı ödülle 
eşleştirme sırasında, 
yani daha önceden 
de başlatılabilir. “Yap-
boz”, görsel öğrenmesi 
güçlü olan öğrencilere 
öğret i len  i lk  i stek 
bildirimlerinden biridir.

Eşleme becerileri için 
malzeme oluşturmanız 
gerek i r.  Ev in i zden 
birbiriyle tıpatıp aynı 
nesneleri toplamalısınız. 
Bunlar tıpatıp aynı plastik 
çatallar, bebek arabaları, 
k u r ş u n  k a l e m l e r , 
plastik tabaklar, evcilik 
malzemeleri (eşlerinden 
bulmak kolaydır) ve 
arabalar olabilir. 

Nesnelerin birbiriyle tıpatıp aynı olduğundan emin olmanız yeterlidir.
Ayrıca, tıpatıp aynı olmayan ama birbirine benzer nesnelere de 
ihtiyacınız olacak: üç farklı bebek ayakkabısı, yapısı farklı arabalar ya 
da bir plastik bir de metal kaşık gibi. 

Tıpatıp aynı nesnelerin 
b i rer  tanes in i  b i r 
kovaya, olmayanları 
i se  d iğer  kovaya 
koyun. Altı tekerlekli 
geniş konteynırlar, 
malzemeleri organize 
etmenize çok yardımcı 
olur. Ayrıca kullanmak 
i ç i n  ç o c u ğ u n u z a 
h a z ı r l a y a c a ğ ı n ı z 
r e s i m l e r i  b i r k a ç 
büyük karton kutuda 
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saklayabilirsiniz. Eşleme becerilerini değerlendirmek amacıyla, yere 
ya da masaya üç-dört nesne koyun (Buna üç veya dört seçenekli 
diyoruz). Nesnelerin arasında biraz boşluk olmalı ki çocuk eşinin 
yanına, ona tıpatıp benzeyen nesneyi koyabilsin. Çocuğun eline fincanı 
verin ve “Eşle” deyin. 

Başlangıçta küçük bir ipucu vermenizde bir sakınca yoktur hatta çocuk 
böylece bu testte kendisinden ne beklendiğini anlayacaktır. Eğer 
çocuk, dört veya beş seçenekten oluşan nesnelerin büyük bir kısmını 
eşlerse, tıpatıp aynı olmayan nesnelerinizin bulunduğu kovadan birkaç 
nesneyi seçeneklerinizin arasına eklemeye başlayabilirsiniz. Ama 
çocuğunuz masaya eşleme için koyduğunuz oyuncaklarla oynamaya 
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başlarsa, onları vurmaya veya masadan tutup kaldırmaya başlarsa, o 
halde eşleme becerisi için çocuğunuzun ortaya koyduğu başlangıç 
noktanız (Başlama düzeyi) bu demektir.
 
Aynı süreç resimleri eşlemede de kullanılabilir. Resim eşlemede, 
çocuğun etkinliğini en kestirmeden oluşturmak için birbiriyle tıpatıp 
aynı, en ucuzundan iki kutu dolusu resim kartı satın alabilirsiniz. 
En iyi malzemeleri ben yıllardır indirimli satışlardan ve ne alırsan 
1 lira dükkânlarından toplamışımdır. Resimli kartlar hem eşleme 
programlarında hem de başka programlarda kullanılabilir olduğundan, 
işe koyulduğunuzda elinizin altında olmaları gayet iyi olur.

Ayrıca malzemelerinizi çeşitli web sitelerinden satın alabilirsiniz. Arama 
motoruna belli nesneleri girdikten sonra “görseller”i tıklayıp istediğiniz 
nesnenin iki kopya resmini bastırabilirsiniz. Özellikle anlaşılması zor 
nesneleri bulmakta bu yöntem çok işe yarar. Ayrıca resimle nesneyi 
eşlemede bu yöntem çok kullanışlıdır.
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Çocuğunuz birbirine hem tıpatıp benzeyen hem de benzemeyen 
nesneleri ve resimleri eşlemede mükemmelleştikten sonra, bir sonraki 
aşama çocuğun birbirine tıpatıp benzemeyen nesneleri ayırarak bir 
araya getirme ve sınıflandırma yetisinin değerlendirilmesidir. Bu 
değerlendirmede, birbirinden farklı elma resimlerini ve birbirinden 
farklı köpek resimlerini masanın üzerine koyup çocuktan köpeklerin 
tamamını ayırmasını isteyeceksiniz. Daha karmaşık ayrıştırmalar 
üzerinde de çalışabilirsiniz. Çocuk başarılı oldukça ondan içeceklerle 
hayvanları veya yiyeceklerle taşıtları ayırmasını isteyebilirsiniz.

Diğer görsel performans becerileri yap-boz, desen ve labirent 
tamamlama  şeklindedir ve şimdi bütün alanlarda çocuğu 
değerlendirdiğinize göre, sıra mevcut becerilerin üzerine inşa edecek 
şekilde çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmaya geldi.

ÖĞRETİM

Bu alanda başlangıç becerileri, yap-boz tamamlama becerileri ile 
benzer nesneleri ve resimleri eşleme becerilerini içerir.
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Benzer nesneler kutunuzu 
ve benzer resim kartlarından 
ikili setlerinizi ortaya çıkarma 
zamanı geldi. Kimi çocuk bu 
beceriyi en iyi, ödül özelliği 
taşıyan nesnelerin gerçeğini 
ya da resmini kullandığınız 
zaman edinir.

E ş l e m e  b e c e r i l e r i n i 
değerlendirirken “Eşle” 
veya “Aynısının yanına koy” 
demelisiniz veya tek sözcük 
söylememeli ve çocuğun 
eline her seferinde sadece 
bir kart vermelisiniz.

Bu beceriyi öğrettiğimde, 
mutlaka nesnenin adını 
ve işaret dil iyle “Eşle” 
sözcüğünü  ya  “Eş le ” 
dememin yerine ya da hem 

eşle deyip hem de işaret diliyle eşle komutunu vererek kullanırım, bu 
şekilde çalışmanın çok daha yararlı olacağını kesinlikle söyleyebilirim. 
Bu da çocuğun programlamasında, dilin ve basit sözcüklerin gömülü 
olarak yerleşmesine yardım eder. Çocuklar, sözcükleri ne kadar sık 
duyarlarsa o kadar nesne tanıma becerileri artar ve nesnelerin adlarını 
ayırt etmeye başlamaları mümkün hale gelir. Hatta çocuğunuz, o 
sözcüğü eşleme etkinliğinde o kadar sık eşleştirir ki, eko yapmaya 
dahi başlayabilir.

Bu beceriyi öğretmenin neye benzediği aşağıda anlatılmaktadır. Can 
masadaki üç nesneyle çalışmaktadır:
Anne: Masaya kaşık, plastik oyuncak araba ve pelüşten yapılmış küçük 
bir oyuncak kedi koyar. Ardından Can’ın eline masadakiyle tıpatıp aynı 
başka bir plastik oyuncak araba verir ve “Araba” derken, Can’ın kendi 
arabasını masadaki arabanın yanına koyması için jestlerini kullanır (el 
işaretleri veya hareketleri, vb.).
Can: Oyuncak arabayı diğer oyuncak arabanın yanına koyar.
Anne: “Doğru.” Ardından oyuncak arabayı tekrar Can’a verir. “Arabayı 
eşle.”
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Can: Arabayı ipucu sunmadan eşler. 
Anne: Can’a baloncuklar üfler.

Eşleme becerilerini öğretirken, çocuğun çalıştığınız nesnelerle 
oynamasına izin vermeyin. Eğer Can’ın eline aldığı oyuncak arabayla 
biraz oynamadan onu diğer oyuncak arabanın yanına koyamayacağını 
düşünüyorsanız, ya eşleştirme için başka nesneler seçmelisiniz ya 
da figürler yerine resimler kullanmalısınız. Aynı yöntem hem resim 
eşlemede, hem de üç boyutlu nesnelerde kullanılmalıdır. Can, resimleri 
resimlerle, gerçek nesneleri gerçek nesnelerle eşleme konusunda 
ustalaşır ustalaşmaz, nesneleri karıştırarak resimleri gerçek nesnelerle 
eşleştirmesini sağlamalısınız. Herhangi bir şekilde programınızda 
resimli etkinlik çizelgeleri kullanmayı planlıyorsanız, bu konu sizin için 
özellikle çok önemlidir.

Yap-boz becerileri, programınızın eğlenceli kısmı haline gelebilir, 
zira otizmli çocukların çoğunun görsel yönleri çok güçlüdür ve yap-
bozlar bu anlamda etkin bir ödül hizmeti görebilmektedir. Eğer 
çocuğunuz azınlığın içinde olup, yap-bozlardan hoşlanmıyorsa, 
yine de yap-bozları güçlü 
ödüllerle dikkatlice eşleyerek 
bu konuda çalışmaya devam 
edebi l i rs in iz .  Örneğin , 
televizyonu açık tutarken 
ç o c u ğ a  b i r  y a p - b o z 
parçasını hareket ettirtip 
doğru yere oturtmasını 
sağlayabilirsiniz, bu olunca 
da ona ek ödül sunarsınız. 
Geriye zincirleme bu konuda 
oldukça etkili bir çözüm 
sunar. Örneklendirirsem, 
yap-bozu sadece “tek” 
parçası eksik kalacak şekilde 
çocuğunuzun önüne koyup 
ona tamamlatırsınız. Kendi 
başına tek parçayı yerine 
koyabildikten sonra, bu 
defa iki parçayı yap-bozdan 
kaldırırsınız.
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Yap-boz oyunu çal ışma 
aşamasına geldiğinizde, küçük 
yaş grubu için tasarlanmış, 
üzerinde ev eşyaları veya 
çiftlik hayvanları olan yap-
bozları satın alın. Yap-bozun 
büyük parçasını elinize alıp 
“Kuş, kuş, kuş” diyebilirsiniz. 
Ardından çocuk kuşu yap-
bozdaki doğru yere sizin 
yardımınızla veya yardımınız 
olmadan yerleştirebilir.

Canan’a, evcil  hayvanlar 
yap-bozunu tamamlamayı 
öğretirken sadece köpeği 
yer inden ka ld ı r ıp  eks ik 
parça haline getirdiğimizde 
örneğimiz aşağıdaki gibi 
olacaktır:
Anne: Üzerinde köpek resmi 

olan parçayı verir ve “Köpek, köpek, köpek” der. Aynı anda, çocuğun 
köpek resimli parçayı doğru yere yerleştirebilmesi için ona ipucu 
vermektedir.
Canan: İpucu yardımıyla köpeği yerine koyar.
Anne: Köpek resimli parçayı yerinden kaldırır ve çocuğa geri verirken 
“Aferin … köpek, köpek, köpek” der.
Canan: İpucu olmadan köpekli parçayı yerine yerleştirir.

Öğretimin başında alıcı, taklit ve görsel performans becerileri 
geliştirmek, çocuğunuzun davranışları üzerinde harikulade olumlu 
bir etki yaratır. Bu beceriler, sık çalışıldıkları zaman, çocuğunuzun 
söz dinlemesini (isteklerinize rıza göstermesini) artırır, sizin ipucu 
verebilme ve verdiğiniz ipucunu silikleştirme becerinizi geliştirir. Sık 
karşılaşıldığı üzere çocuğunuzun dil becerilerini daha iyi bir seviyeye 
taşır.

Bir sonraki bölümde farklı sözel becerileri nasıl öğreteceğiniz 
tek tek gösterilmektedir. Fark edeceğiniz gibi her bir beceri için 
belirlenmiş temel yöntemler bu bölümde gösterilenlerin aynısıdır. 
Fakat tek bir farkla, o fark da ipucu vermektir. Çocuğu konuşmaya 
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zorlayamayacağınıza göre, ipucu verebileceğiniz beceriler üzerinde 
çalışmanız önemlidir. Bu sayede çocuğunuz başarıya ulaşabilir çünkü 
süreç içinde arzu ettiği pekiştirmeyi nasıl elde edeceğini öğrenmiş 
olur. Bu da onu çok daha zor beceriler sırasında söz dinlemeye, rıza 
göstermeye yüreklendirecektir.

Ayrıca, bu beceriler üzerinde çalışmak sizi daha iyi bir eğitmen yapar. 
İpucu sunma ve ipucunu silikleştirme becerileriniz üzerinde akıcı bir 
kullanıma erişene kadar çalışırsanız, kendinizdeki başarıyı görebilirsiniz. 
İleride kendinize küçük bir ödül verme ihtiyacı duyarsanız, bu bölüme 
dönüp tekrar okumaktan çekinmeyin.
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NOTLAR
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