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 ADLANDIRMA
Çocuk birkaç nesne için istek bildirebilir hale gelir gelmez, ona nesneleri
adlandırmayı öğretmeye başlayabilirsiniz. Çocuğunuza adlandırmayı
öğretmenin en iyi yollarından biri, en sevdiği ödüllerin fotoğrafını
çekmek ve ardından bu nesneleri adlandırmasını istemektir. Gerçek
nesneleri de kullanabilirsiniz ama pek tavsiye etmiyorum. Çünkü
o zaman nesne için istek bildirme ile adlandırma arasında bir kafa
karışıklığı oluşabilir. Resimleri
kullanmak çocuklarda beceriler
arası ilişki kurmakta kolaylık
sağlar. Adlandırmayı öğretme
ve davranışlar arası becerileri
transfer etme yöntemi bu
kitapta daha sonra geniş bir
biçimde anlatılacak. Farklı
beceriler dediğimiz zaman
ne ifade edildiğini anlamak
amacıyla “adlandırma”nın,
gördüğünüz, duyduğunuz,
kokladığınız, tattığınız veya
d o k u n d u ğ u n u z b i r ş ey i
etiketlemek olduğunu aklınızda
tutmanız şimdilik yeterli olacak.

DEĞERLENDİRME
Adlandırmayı değerlendirmek
için en iyi yol, üzerinde
“nesnelerin adları” yazılı boş
bir kutunun içine günlük
ya ş a m d a s ı k k u l l a n ı l a n
nesneleri koymaktır. Ayrıca
çocuğun resimleri adlandırma
yeteneğini değerlendirmek
için resimli kartlar, kolajlar
veya dergilerden kesilmiş
resimler gibi malzemeler satın
almanız gerekir. Nesneleri
ve resimleri isimlendirmesini
değerlendirmek için çocuğa “Bu ne?” diye sorun ve cevabını kaydedin.
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Eğer çocuğun adlandırma repertuarı güçlüyse, ilk 100 sözcük veya
1000 sözcükle kitaplarındaki resimleri işaret ederek bu becerisini
değerlendirebilirsiniz. Eğer adlandırma becerileri zayıfsa veya
çocuğun sayfadaki başka nesnelerle dikkati dağılıyorsa, resimli kartlar
kullanmanız gerekir.
Tipik küçük çocuklar okul yaşlarına ulaşıncaya kadar sözcük
dağarcıklarına binlerce sözcük katarlar. Adlandırmak çocuğun güçlü
olduğu bir alan da olsa değerlendirmeye devam edin ve en az 100’ü
aşkın bir sözcük listesi oluşturana kadar değerlendirmeyi bırakmayın.
Eğer çocuğun adlandırma yetisi sınırlı veya hiç yoksa 10 nesne ve
resimden sonra değerlendirmeyi durdurabilirsiniz.
Üzerinde çalışarak aşmanız gereken en önemli konulardan biri
çocuğunuzun eğitmeniyle iyi eşleşmiş olması, diğeri ise göz önünde olan
birkaç nesne için istek bildirebilmesidir. Bu gelişmeyi sağlayabildikten
sonra, diğer sözel becerileri öğretmenizin zamanı geldi demektir ki
bunlar adlandırma, sözcükleri taklit etme ve basit sorulara cevap
verme becerileridir.
Sözel olmayan beceriler programınızın odağında durmamalıdır. Sizin
amacınız, olabilecek en hızlı biçimde, çocuğunuzu konuşarak, işaret
diliyle veya başka bir sistem aracılığıyla, başka insanlarla iletişim
kurabilen bir birey haline getirmektir. Sözel olmayan becerilere ağırlık
vermek yerine, yoğun öğretim seanslarının içeriğini çocuğa bol bol
sözel tepki verebileceği fırsatlar yaratacak şekilde düzenlediğinizden
emin olun.
Birçok programda sözel olmayan becerilerin üzerinde uzunca zaman
harcanmasının nedeni; ipucu vermenin daha kolay olmasından
ve (bir yandan çocuğun başarısı ödüllendirilirken) konuşamayan
çocuklara da öğretilebilir olmasından ileri gelmektedir. Ev ve okul
programlarına danışmanlık yaparken ve planlı programlar ile yoğun
öğretim seanslarını değerlendirirken, konuşamayan çocuklarda dahi
sözel becerilerle birlikte iyi bir harman yapılmış mı, ona bakarım.
Bütün denemelerin en az yüzde 50’sinin sözel tepki içerdiğini görmek
isterim (işaret dili veya konuşma dilinin ikisi de kabulümdür). Sözel
becerileri öğretmek daha zordur ama gözünüzü kırpmadan amacınıza
odaklanırsanız (çocuğun iletişim kurabilmesi), fazladan yaptığınız her
şeye değdiğini göreceksiniz.
İstek bildirme becerilerini nasıl öğreteceğinizi öğrenmiştiniz. Diğer
becerilere geçmeden önce çocuğunuz birkaç nesne için istek
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bildirebiliyor olmalıdır. İstek bildirmesi, ayrıca sözel model olmaksızın
veya işaret dilini kullanıyorsa ipucu almadan gerçekleşmelidir. Maalesef
sık sık terapistlerin, çocuk daha istek bildirmeden alelacele diğer
becerileri öğretmeye geçtiğini gözlemliyorum. Bu girişimler genellikle
felaketle sonlanıyor.
Çocuğun istek bildirme becerisine sahip olması gerekir. Çünkü o seviyeye
gelene kadar “İstek Bildirme Modeli” içinde ona başlangıç seviyesinde
bilmesi gereken adlandırmaları, sözel taklit becerilerini ve basit sorulara
cevap verme becerilerini öğretmiş olursunuz. Yani, çocuğun ustalaştığı
istekleri diğer sözel becerilere transfer etmede kullanabilirsiniz. Eğer
çocuğunuz bir nesneye sahip olmak için açıkça motive olduğunda
sözcüğü söyleyerek veya işaretle size bildiremiyorsa, ona ne nesne
adlandırmayı ne de bir ekolalide ustalaşmayı öğretebilirsiniz. İstek
bildirme daima bitirilmesi gereken ilk iştir.

ÖĞRETİM
“Adlandırma”; gördüğünüz, duyduğunuz, kokusunu aldığınız, tattığınız
veya dokunduğunuz bir şeyin etiketidir. Adlandırmanın öncülü bir tür
uyarandır (nesnenin kendisi, bir resim, bir ses veya bir koku olabilir)
ve adlandırmanın sonucu övgü edinmek gibi dolaylı pekiştirmedir.
Teknik olarak, “doğal” bir adlandırma becerisinin öncülü “Bu nedir?”
şeklinde bir soruyu içermez. Becerinin aslı, çocuğun çevresindeki
bir şeyi fark edip onun hakkında yorum yapmak istemesiyle ortaya
çıkmalıdır. “Bak! Burada bir inek var!” veya “Sucuk kokusu alıyorum,”
gibi. Böyle doğaçlama ve doğal nitelikli adlandırmalar çoğunlukla
ilginize yönelik istek bildirimleridir. İşte bu alan, otizmli çocuklarda
genellikle oldukça yetersizdir. İlgi edinme amaçlı istek bildirme,
programınızda çok sonra yer alacak. Dolayısıyla “Bu ne?” sorusunu
sormadan adlandırmayı öğretebilmeyi ummak gerçekçi olmayacaktır.
Eğitmenlerin adlandırmaya bu şekilde zemin hazırlamasının bir diğer
nedeni de çevredeki uyaran değişikliğinin öğretim yaparken işimize
yarayacak çok sayıda fırsatı bize sunmasıdır. Kimi otizmli çocuklar, bir
beceride ustalaşmadan önce yüzlerce öğretim denemesine ihtiyaç
duyarlar. Tipik bir çocuk, sadece bir kez duyduktan sonra bile yeni
bir sözcüğü hafızasına alabilir, otizmli çocuklarda ise genellikle böyle
olmaz. Bundan dolayı, adlandırma öncülü hem bir uyaran (örneğin,
bir resim veya ses) hem de eğitmeninden bir soru içerir (‘Bu nedir?’
veya ‘Ne duydun?’).
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Çocuğunuzun size bir şey söylediği, sizin ise bunun kısmen istek
bildirme kısmen adlandırma olduğunu fark edeceğiniz çok zaman
olacak. Ya da kısmen adlandırma, kısmen basit sorulara cevap verme de
diyebiliriz. Bu konuda çok endişelenmeyin, zira amacınız çocuğunuza
iletişim kurdurmak.
Dil denince birden fazla beceri işin içine dahil olur. Yoğun öğretim
sırasında bu noktayı somutlaştırmak için becerileri karıştırır ve
birbirlerini kontrol edecek şekilde birinden bir diğerine transferini
yaparız. Adlandırma, elbette gördüğünüzü etiketlemek kadar,
kokusunu aldığınız, duyduğunuz, tattığınız ve dokunduğunuz şeyleri
de etiketlemektir. Bu bölümde, bir çocuğun görsel ve işitsel uyaranı
nasıl adlandırdığı anlatılacak.
Gördüğünüzü adlandırmakla işe başlayın, çevrenizde ne duyduğunuz
(burada hayvan sesleri hedeflenebilir) ardından gelsin. Kokuyu veya bir
tadı adlandırma soyuttur ve daha sonra öğretilir. Diğer ileri adlandırma
becerileri renkler, nesnelerin hatlarıyla ilgili adlandırmalar (bilgisayarın
ekranı), sıfatlar (sıcak/soğuk) ve edatlardır (Tren rayın üzerinde,
tren köprünün altında, vb.).
Şimdilik bu ileri becerileri hiç
düşünmeyin. Yüzlerce basit
nesneyi adlandırmadıkça
bunlara geçmenize gerek
yoktur.
Yeni otizm teşhisi konulmuş
çocukların sarı sandalye diyerek
nesneleri etiketlendirdiğini
veya itfaiyeye “kırmızı”
d e d i ğ i n i g öz l e m l e d i ğ i m
oldu. Bunlar, iyi niyetli anne
babalar ve profesyoneller
tarafından, sağlam bir temel
inşa edilmeden öğretilen
renkler, şekiller ve işlevlerdir.
İçlerinde bazen edatlar bile
olur. Eğer renkleri öğretip, ileri
becerilere çok erken geçecek
olursanız bu yaptığınız sizi
kafa karışıklığına, garip dil
gruplarına ve karmaşık ayırt
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etme becerilerini öğretirken problemlere götürür.
Eğer çocuğunuza “sarı sandalye” demeyi öğretiyorsanız veya
“İtfaiye kırmızıdır” demeyi öğretiyorsanız, bütün sandalyeleri sarıyla
tanımlamaya veya tüm kamyonlara kırmızı demeye başlayabilir.
Çocuklara, temel adlandırmalarda sağlam bir temele kavuşturulduktan
sonra, takip eden aşamada renkler öğretilmelidir. Çocuğunuz bu
kavramları ayrı ayrı ve akıcı bir
biçimde kullanabildikten sonra,
adlandırmayla rengi bir araya
getirmeyi denemelisiniz. Dil
inşasını piramit gibi düşünün. Bir
üst katı çıkmadan önce zeminin
sağlam olduğundan emin olun.
Unutmayın ki çocuğunuza “Bu
ne? diye sorduğunuzda ve
sandalyeyi yukarı kaldırdığınızda,
cevap “Sandalye” olmalıdır.
Aynı sandalyeyi kaldırıp “Bu ne
renk?” diye sorunca cevap “sarı”
olmalıdır. Yukarıdaki sorulardan
herhangi birine verilen “Sarı
sandalye” cevabı önemli bir
yanlıştır ve düzeltilmesi gerekir.
Çocuğunuz, 100 veya daha fazla
sayıda basit isteği bildirmede
u s t a l a ş m a d a n ö n ce, o n u
renkleri, biçimleri ve diğer soyut
kavramları adlandırmaktan uzak
tutun.
Çocuğunuz temel isteklerini
bildirmede ustalaşınca, aynı
şekilde daha ileri düzeyde
olanlara geçerek devam edersiniz.
Adlandırmanın öğretim tekniği
de, uyaranı dikkate almazsak aynı şekilde gerçekleştirilmektedir.
Evet, şimdi diyelim ki çocuğunuz görüş alanı içindeki on nesneyi
isteyebiliyor. O halde, onun ödül olarak kabul ettiği ve aynı zamanda
isteyebildiği nesneler ile bu nesnelere ait bütün resimlerini toparlayın.
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İstek bildirmeyi transfer ederken, ödüllerinin resimlerini kullanırsanız
tekniğiniz daha çok işe yarar, diğer türlü gerçek nesneler bir motivasyon
potansiyeli yaratacaktır. Yani çocuğunuz adlandırma yapmak yerine
nesnenin kendisini isteyecektir. Çocuğunuz belli bir cins şekerden
hoşlanıyor ve göz önünde olduğunda onu istiyorsa, adlandırma
yapmak yerine, yine büyük olasılıkla sadece şekeri isteyecektir. Çocuk,
pekiştirici nesne için istek bildirebiliyorsa, sonraki aşamada ona aynı
nesneyi adlandırmayı öğretmek genellikle daha başarılı sonuçlar
vermektedir.
Ayrıca, karma bir program seansı oluşturuyorsanız, resimlerle çalışmak
daha kolaydır. Nesnelere ait 100 resmi saklamak, nesnelerin kendisini
saklamaktan elbette daha kolay olur. Ancak bazılarını gerçek nesne
olarak tutmaya devam etmelisiniz, çünkü resimlerini adlandırmaktansa,
gerçek bir ayakkabının ve gerçek bir fincanın adlandırılması çocuk için
daha işlevseldir. Kimi çocuk kolayca genelleme yapabilir, yani fincan
resmini adlandırmayı öğrendikten sonra, birkaç tane farklı fincan
doğal ortamda karşısına
çıktığında fincanları
adlandırabilecek
yetide olur. Kimi ise,
sadece gerçek bir
fincan ile fincanın
resmi arasındaki farkı
kavramak için belli
birtakım yönergeler
duymaya ihtiyaç
duymakla kalmaz, farklı
tipte fincanlar için de
ona yönerge sunmanız
gerekir. Çocuğunuzla
adlandırma becerilerini
çalışırken bunları
aklınızda tutun, böylece
yukarıdaki bilgilere
uygun bir şekilde programınızı oluşturabilirsiniz.
Bütün becerilerde olduğu gibi, ipucuyla veya ipucu olmaksızın,
çocuğunuzun hangi nesneleri adlandırabildiğini değerlendirebilmek
için genel bir araştırma yapmanız gerekecektir. Çocuğunuz,
bazı ödüllendirici nesneleri ve sık karşılaşılan nesnelerin birini
adlandırabilirken diğerini adlandıramıyorsa, bu sözcüklerin tamamından
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bir liste oluşturup, çocuğunuzun hangi nesneleri adlandırabildiğini
test edin. Adlandırabildiği sözcüklerin yanına artı işareti koyun, hatalı
söylediği veya hiç tepki vermediği sözcüklerin yanına ise eksi koyun.
Artısı olan sözcükleri
halihazırda ustalaştığı
adlandırmalar olarak kabul
edebilirsiniz, dolayısıyla
bu adlandırmalar için
tekrar araştırma yapmanız
veya onları öğretmeniz
gerekmez.
Eğitime yeni başlamış
çocukların, adlandırma
becerisine hiç sahip
olmadığını görmek,
karşılaşmadığımız bir şey
değildir. Sizin çocuğunuz
da bu tanıma uyuyorsa,
ustalaştığı istek bildirme
listesindeki potansiyel
hedeflere bir bakın.
Çocuğunuzun istek bildirebileceği sözcükleri inceleyin (bisküvi,
salıncak, kedi, süt, topaç) ve bu sözcükleri tüm sözel ve sözel olmayan
becerilerin içinde birbirleri arasında kullanın. Adlandırma, çoğu otizmli
çocuğun, sözel olmayan becerilerine oranla edinmekte daha zorlandığı
bir beceridir. Bu yüzden en önce adlandırma becerisi için araştırma
yapmayı mutlaka alışkanlık haline getirmelisiniz. Alıcı dil becerileri için
yoklama (değerlendirme) oturumları yaparken, “Bisküviye dokun.”
dedikten sonra, “Adlandırma” yoklamalarına geçip “Bu nedir?”
dememelisiniz, çünkü bu durumda nesnenin bisküvi olduğu ipucunu
zaten vermiş olursunuz.
Aşağıda Rahmi’nin adlandırma becerisini değerlendiren bir genel
yoklama örneği bulacaksınız:
Anne: Kurabiye resmini yukarı kaldırır (resmin Rahmi’nin bildiği ve
istek bildirdiği bisküvilere benzemesi gerekir) ve şöyle der: “Bu nedir?”
Rahmi: İşaret diliyle “Bisküvi” der.
Anne: “Harika söyledin.” Baloncuklar üflemektedir (tercih ettiği nesne/
bilinen bir ödül). Değerlendirme formunda “Evet” hanesini işaretler.
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Anne: Havaya kaldırdığı resimde Rahmi’nin salıncağı vardır, “Bu nedir?”
diye sorar.
Rahmi: İşaret diliyle “Zıplamak” (yanlış).
Anne: Rahmi’nin ellerini aşağı indirir ve salıncak resmini tekrar yukarı
kaldırır ve “Bu nedir?” der ve hemen çocuğun ellerini “salıncak”
diyeceği şekle sokarak ipucu verir, bu arada anne “salıncak” der.
Rahmi: Tam ipucu eşliğinde
“Salıncak” işaretini yapar.
Anne: “Doğru, bu nedir?”
Tekrar salıncak resmini
kaldırıp gösterir.
Rahmi: İşaret diliyle
“Salıncak” der.
Anne: “Doğru, bu bir
salıncak!” Bu arada işaret
diliyle “Salıncak” demektedir.
Değerlendirme formunda
“Hayır” hanesini işaretler.
Değerlendirme formunda
kaydınızı tutarken “EVET”
hanesini işaretlemeniz için
koşul, çocuğun üç saniye
içinde tepki vermesi ve
doğru tepki eşliğinde
zincirleme gelecek başka bir
tepki vermemesidir. Kendi
kendini düzeltmesi halinde bile doğru adlandırma yapmış kabul
edilmez. İşaret dili kullanıyorsa, aynı şekilde verdiği cevap net olmalıdır.
Bir sözcükten ötekine geçmek, içinde doğru adlandırma bulunsa bile
doğru sayılmaz ve yoklama formunda “HAYIR” işaretlenir.
Yukarıda Rahmi için verilen örnekte, anne değerlendirme formuna
“HAYIR” kaydını yapmadan yanlışı düzeltmek zorundadır, değerlendirme
sırasında dahi olsa yanlışların daima düzeltilmesi gerekir. Eğer Rahmi
konuşabilseydi, değerlendirme formundaki tek fark Rahmi’nin doğru
sözcüğü işaret etmek yerine söylemek durumunda kalması olacaktı.
Yanlış düzeltme yine aynı şekilde mutlaka yapılmış olacaktı.
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Değerlendirme
s ı ra s ı n d a ço c u ğ u n
yanlış yaptığı hedefler,
öğretme seansında
öğretilmelidir. Bu durum
özelinde Rahmi’nin,
salıncak resminin
adlandırılmasında
daha fazla yönergeye
ihtiyaç duyduğu sonucu
çıkmaktadır.
Caner konuşmaya
başlamış, altı yaşında bir
çocuktur. Hedeflenen
ödüllerden ikisi araba ve
meyve suyudur. Caner
hem bu sözcükleri
söyleyebilmekte hem
de göz önündeyken
onlar için istek
bildirebilmektedir. İstek
bildirmeyi adlandırma
becerisine aktarırken yardımcı olacak şekilde her iki nesnenin de
resimleri çekilmiştir.
Anne: Önünde oyuncak araba ve meyve suyu ile bu iki nesnenin
resimleri bulunmaktadır.
Caner: “Meyve suyu” diyerek istek bildirir ve ona ulaşmaya çalışır.
Anne: Meyve suyu resmini yukarı kaldırır ve “Bu ne? … Meyve suyu” der.
Caner: Eko yaparak, “Meyve suyu.” Der.
Anne: “Doğru … bu nedir?” Bu arada hâlâ meyve suyu resmini
tutmaktadır.
Caner: “Meyve suyu.”
Anne: Ödüllendirmek için Caner’e meyve suyunu verir.
Bazı eğitmenler, çocuğun ustalaştığı istek bildirimlerini başarıyla
kullanıp, “Benzer nesneleri eşleme” becerisinden adlandırma becerisine
transfer yapabilmektedir. İşaret dilini erken öğrenenler bu alanda
özellikle daha başarılı olurlar. Çünkü eğitmen bu durumda sözcüğü
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bir işaretle eşleyebilmektedir. Bu yöntemde, eğitmen çocuğa bir
resim verir ve çocuk onu en çok tercih ettiği nesneyle resim resime
eşledikten sonra, eğitmen resimlerden sadece bir tanesini kaldırıp “Bu
nedir?” der. Birkaç saniye önce çocuk işareti görüp sözcüğü duyduğu
için, çocuğun doğru tepkiyi sözle söyleme veya işaret diliyle ifade
etme olasılığı artar. Bu denemenin nasıl görüneceği aşağıdaki örnekte
verilmektedir:
Anne: Masasının üzerinde çikolata, salıncak ve cips resimleri vardır.
Çikolata resminin benzeri başka bir resmini Ahmet’e verirken “Çikolata”
der.
Ahmet: Çikolata
re s m i n i , ç i ko l a t a
resmiyle eşleştirir.
Anne: Çikolata
resimlerinden üstte
olanı alıp “Bu ne?” der.
Ahmet: “Çikolata” der.
Alıcı dil becerisinden
adlandırma becerisine
transfer yapan başka
bir yöntemi de ayrıca
deneyebilirsiniz. Bu
yöntem Rümeysa’ya
çok yardımcı olmuştu.
Böyle bir transfer
aşağıdaki örnek gibi
yapılmaktadır:
Anne: Masada kamyon, elma ve diş macunu resimleri vardır ve “Elmaya
dokun.” der.
Rümeysa: Elma resmine dokunur.
Anne: Elma resmini alır ve “Bu nedir?” der.
Rümeysa: ‘Elma’ der.
Bu şekilde, çocuğunuzun halihazırda istek bildirebildiği bütün nesneleri
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çocuğunuz tek tek adlandırabilene kadar öğretiminize devam edersiniz.
Ardından, aynı transfer ve ipucu yöntemlerini kullanarak ödüllendirici
olmayan sıradan nesneleri öğretmeye başlarsınız.
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NOTLAR
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