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DÜŞE KALKA BÜYÜMEK\ YANKI YAZGAN\ DOĞAN KİTAP 

Çocuklu hayat, çocuklarla bir şekilde karşılaşan herkesin içinde olduğu hayattır. Bu kitapta, Prof. Dr. 

Yankı Yazgan çocuklu hayatın gerekli ayrıntılarına değiniyor. Çocuklu hayata bilimin kılavuzluğunda, 

ama gerçeklikten kopmadan, ayağı yere basarak bu kitap, hayatın iniş çıkışlarını, düşe kalka 

büyümenin çeşitli yanlarını ele alıyor.  

'Biz düşe kalka büyüdük, çocuklarımız da düşe kalka büyüyecekler' diyor Yankı Yazgan. 'Bilgi ve 

sevgimiz, yara-bereyi azaltacak' diye de ekliyor. 

· Bebeklikteki ilk ilişki nasıl kurulur? 

· Annemizin bizi sevdiği kadar kimi severiz? 

· Babaların çocuklarıyla ilişkilerinin oturması için ne kadar beklemek gerekir? Üç babalık türünden 

hangisine yakınız? 

· Genler beynimizi nasıl biçimlendirir? Anne baba ile çocuğun ilişkisi genlerin çalışmasını nasıl etkiler? 

· Televizyon, bilgisayar, reklamlar ve kitapların çocukların hayatında yarattığı istenen ve istenmeyen 

sonuçların dökümünü yapabilir miyiz? 

· Özgüven şart mı? Kendini iyi tanıyan, kendiyle barışık çocuklar yetiştirmek mümkün mü? 

· Gündelik hayatın sarsıntılarına nasıl dayanılır? 

· Savaş, deprem, ölüm, boşanma... 

· Okullarda ne olur? Ne olmaz? 

· Öğrenmeyi kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenler nelerdir? 

· İşler yolunda gitmediğinde çocukların ruh sağlığını nasıl koruyabiliriz? Nelerden koruyabiliriz? 

· Depresyon, dikkat sorunları, hiperaktivite, tikler, takıntılar, intihar fikirleri, otizm, korkular 

konusunda neler yapılabilir? 

· Çocuk psikiyatrisi neler yapar? Doktorlardan neler beklemeliyiz? 
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100 YEŞİL ADIM\ TEMEL KARATAŞ\ EKOIQ KİTAPLIĞI 

“Gezegenimiz tehlike altında!” Kulaklarımız bu uyarıya ne kadar da aşina artık değil mi?! 

Çok değil, henüz 90’ların başında ozon tabakasının delindiğini duyduk önce. Önlem alınmazsa olacaklara dair 

yazılan, çizilen, söylenen her şey Hollywoodvari bir bilim-kurgu filmi kadar yakındı bize. Malum son sevimsizdi 

ancak öngörülebilen tablo konuya duyarlı adımlar atmak için ikna edici güce sahip değildi. Fakat sadece 20 yıl 

sonra, hepimizin tereddütsüz hemfikir olduğu o acı gerçekle yüz yüze kaldık bile: Yıllar boyunca tabiata çok fazla 

zarar verdik. Yarattığımız hasarı toparlayabilmek için hızla ve hızlı adımlar atmamız gerekiyor. 

Bugün dünyanın önde gelen ülkelerinde toplumu ve ekonomiyi yönetmeye aday olanların en önemli vaatleri 

arasında çevreyle ilgili konular yer alıyor. Nitekim bugünkü ABD Başkanı Barack Obama 2008 yılında başkanlığa 

aday olduğunda, en fazla karbon salımı yapan ülkeler arasında olan ABD’de karbon salımlarını 2050 yılına kadar 

yüzde 80 azaltma vaadinde bulundu. Levi’s geri dönüşümlü kumaş kullanmaya başladı… Örneklerini 

çoğaltabileceğimiz benzeri dönüşüm adımları;  yarınımıza yön veren politikaların, sistemlerin, irili ufaklı tüm 

şirketlerin bir numaralı gündem maddesi artık. 

Son yıllarda artan bir ivmeyle, çeşitli kişi ve kuruluşlar çevre konusunda belli bir bilinç oluşturmak için canla 

başla çalışıyor. Sokakta yürürken, koşarak işe yetişmeye çalışırken çevremizde veya evde televizyon başında 

herhangi bir kanalın ana haber bülteninde görmeye alıştığımız bu çevreci oluşumlar ne yapıyor? Eylemlerinin 

temelinde hangi değerler yer alıyor?Tüketerek üreten insanın gezegende açtığı yaranın bedelini ödemek şimdi 

tüm insanlığa düşüyor. Bundan kaçış yok. Kimin daha fazla kirlettiği, bedeli kimin ödediği ya da ödeyeceği 

konusunda yapılan siyasetin de felsefenin de hiçbir anlamı yok. Çünkü iklim parsellenemez! Az kirleten, çok 

kirleten ve hiç kirletmeyen; herkes aynı havayı soluyor. Bir an önce kendimize şu önemli soruyu sormalıyız artık: 

“Gezegen için, gelecek için ve aslında bugün için ben ne yapabilirim?” 
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ANNE BABANIN SİHİRLİ SANDIĞI\ UTE GLASER\ OPTİMİST 
 
 
Gündelik Hayatınızı Daha Huzurlu Hale Getirmek İçin Anne Babalara 200 Tavsiye 

 

Anaokulu kapısında ağlayan küçüğünüz nasıl sakinleştirilebilir? 

Sebzelere burun kıvıran afacanınızla birlikte kırmızı biberleri kenarlarından kemirerek bir 

köpekbalığına dönüştürmeye ne dersiniz? 

 

Denenmiş ve Onaylanmış: "Anne Babanın Sihirli Sandığı", 1 ile 10 yaş arası çocuklarınızı büyütürken 

karşınıza çıkabilecek tipik gündelik sorunların üstesinden daha sakin ve huzurlu bir şekilde 

gelebilmeniz için deneyimli anne babalardan alınmış 200 ipucu ve tavsiyeyi sizinle paylaşıyor. 

 

Belirgin: Banyoda, yemekte, uykuda, yolda… Bölümler "sorun yaşanan" evrensel konular dikkate 

alınarak sınıflandırıldı. Böylelikle o an için ihtiyacınız olan fikre hızlıca ulaşabiliyorsunuz. 

 

İlham verici: Dilerseniz sihirli sandığa basitçe göz atın. Bırakın 

bulduklarınız sizi harekete geçirsin ve hemen önerilerden birini kullanmayı deneyin. 

 

Ebeveyn ekstra: Ayrıca her bölümde hem sizi, hem de eşinizle olan ilişkinizi güçlendirecek pratik 

fikirler bulacaksınız. 
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KADINLAR NEDEN SATIN ALIR ?\PACO UNDERHİLL \OPTİMİST 
 

Bir Ambalajı, Ürünü, Mekânı, Tasarımı Ya da Hizmeti "Kadın Dostu" Yapan Nedir? 
 

Eğer mağazanız, restoranınız, bankanız, otel lobiniz, alışveriş merkeziniz, hatta web siteniz kadın 
faktörünü kabul etmiyor, kadınları davet etmiyor ve onlara kendilerini evde, rahat, güvende, hijyenik, 

itibarlı ve kontrol sahibi hissettirmiyor, istek ve beklentilerini dikkate almıyorsa, kötü bir işletmeniz 
var demektir. 

 
Giderek dijitalleşen bir dünyada muazzam pazılar ve kol kaslarının önemsizleştiğini artık kabul 

etmemiz gerekiyor. 
 

Ticari bir faaliyet yürüten bir erkekseniz ve kadınların kullandığı güç ve nüfuzu radar ekranınızda 
olanca açıklığıyla görmek istiyorsanız, perakendenin SherlockHolmes'u olarak bilinen PacoUnderhill, 
dünyanın gelişmekte olan pazarlarından edindiği muazzam bilgileri gözlerinizin önüne sermeye hazır. 
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100 KEŞİF\ PETER MACİNNİS\ ELİPS KİTAP 
 
 

Bilim tarihiyle ilgili araştırmalarda bulunan Peter Macinnis, insanlığa ve uygarlığa yön veren bilimsel-

teknolojik keşiflerin nasıl ortaya çıktığını ve dünyamıza ne gibi etkilerde bulunduğunu okuyucuyla 

paylaşıyor. 

 

"100 Keşif" baktığımız, dokunduğumuz, hayatımıza anlam katan her şeyin altında bilimsel keşiflere 

ilişkin yoğun bir emeğin varlığını gözler önüne seriyor. 

 

"100 Keşif" bir anlamda kendi yaşamımızın tarihini sunuyor. 

Unutmayın: Bir perakende mağazasını daha fazla kadın dostu yapmak onu bir şekilde daha az erkek 

dostu haline getirmekle sonuçlanmaz. Kadınların yolundan yürümekle sonunda her şeyi hem kadınlar 

hem erkekler için daha iyi hale getirirsiniz. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

www.algiabaterapi.com 

 /Algiozelegitim 

 
 

 
 
 
 
BEN KİTABI\O.IVAR LOVAAS\ SİSTEM YAYINCILIK 
 

Bu kitap, gelişimsel yetersizliği olan kişilere, daha anlamlı bir yaşam sürmeleri için yardımcı olan 

öğretmenler ve ebeveynler için yazılmıştır. Zeka geriliği, beyin hasarı, otizm, afazi, ağır duygusal 

bozukluk, çocukluk şizofrenisi ve benzeri pek çok bozukluk nedeniyle davranış gelişimleri geri olan 

kişilere yardımcı olacaktır. Kitaptaki programların çoğu, çocuklar ve gençler için geliştirilmiş olsa da 

her yaştan kişi için kullanılabilir. 

 

Bir ebeveyn, kitaba 'Ben Kitabı' adını vermişti, çünkü bu gerçekten çocuğun kendi kitabıdır. Bu 

kitaptaki programların sonucunda çocuk gerçekten de daha 'birey', daha 'ben' olabilmektedir. Bu 

nedenle alt başlık olarak 'Ben Kitabı' denmektedir. 
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BUTİK VE KÜÇÜK OTELLER 

 

Butik, otantik, tarihi küçük oteller son yıllarda kendine özel hizmet bekleyen seyahat severlerin 

talepleriyle ve bu işe gönlünü koymuş ev sahiplerinin yatırımlarıyla hız kazanan bir konaklama 

alternatifi sunuyor. Konumu, konukları ve "ev sahibi"nin dokunuşlarıyla hayat bulan kişiye özel hizmet 

anlayışlarıyla birbirlerinden farklılaşarak tatil anlayışına standartların ötesinde bir değer katıyorlar. 

Yalın veya gösterişli, tarihi ya da modern bir mimari tasarımla ister müthiş bir deniz manzarasına 

karşı, ister denize sıfır, gerek doğanın içinde, gerekse şehrin merkezinde, belki kolayca 

bulabileceğiniz, belki aramanız gereken bir yerde ve bunun gibi sayısız özellikleriyle konuklarına 

"unutulmaz"ı yaşatmak için fevkalade bir emek sarf ediyorlar. 

 

Butik, otantik, tarihi küçük oteller arasından seçtiğimiz 185 tesisten oluşan bu özel seleksiyonu, 2011 

yılına özel olarak hazırladığımız "Butik ve Küçük Oteller - Ev sahipleriyle, kişiye özel, küçük, butik, 

otantik, tarihi oteller" kitabıyla siz değerli okuyucularımızın beğenisine sunarken, tadı damağınızda 

kalacak "size özel" tatilleri hayal etmenizi diliyoruz. 
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GEZEGENİMİ SEVİYORUM\ JEAN-FRANÇOİS NOBLET\CARETTA ÇOCUK YAYINLARI 

 

Dünya ısınıyor, hava kirli, çöplerimizi nereye sığdıracağımızı bilemiyoruz, her gün pek çok canlı türü 

yok oluyor… Şayet 6,5 milyar dünyalının hepsi benzer tüketim alışkanlıklarına sahip olsa, iki gezegene 

daha ihtiyacımız olurdu. 

 

Öyle çok tüketiyoruz ki! 

 

Ama hemen umutsuzluğa kapılıp her şeyi olduğu gibi bırakmayı düşünme; çünkü tüm bunlara 

rağmen, tek başına sen bile, insanoğlunun neden olduğu bu çevre felaketlerine suç ortağı olmayı 

reddedebilirsin. 

 

Bu kitap sana günlük hayatında; odanda, banyonda, okulda, tatilde ve arkadaşlarınla birlikteyken 

uygulayabileceğin birçok pratik çözüm sunuyor. 

 

Yapacağın en küçük katkının bile ileride büyük farklılıklar yaratacağını unutma! Dünya için harekete 

geçme sırası sende! 

 

 

 

http://www.idefix.com/kitap/
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SU\MİCHELE MİRA PONS\CARETTA ÇOCUK YAYINLARI 

Öncelikle dünyanın olduğu gibi bizlerin de büyük çoğunluğunun sudan oluştuğunu vurgulayarak 

suyun altın değerindeki önemine dikkat çeken kitap, yeryüzünde ve gökyüzünde suyun döngüsü, 

sudan elde edilen tuz ve ona olan ihtiyacımız, suyun tarımda ve endüstride olmak üzere çeşitli 

kullanım alanları, yeraltı suları ve minerallerin önemi gibi suya dair hayati bilgileri sunuyor. Bu 

bilgilerin zihinde daha kolay somutlaşabilmesi için suyun çözücülüğünü, cisimlerin hacmini ölçmeye 

yarayabileceğini gösteren ‘uygulanabilir’ deneyler verdiği gibi kendi kendimize bulut yapma şansını 

dahi elde ediyoruz. Günlük hayatımızda temizlikten enerji üretmeye, taşımacılıktan çeşitli endüstri 

alanlarında kullanım alanı olan suyun geleceğini kurtarmak adına neler yapılabilir sorusu kitabın 

sonunda en çok üzerinde durduğu mesele. ‘Mavi altın’ savaşlarının çıktığı günleri görmemek için bir 

an önce bu kitabın sayfalarını çevirmekte fayda var.Caretta Çocuk Yayınları’nın bu üç kitap için ortak 

bir sloganı daha var: “Daha yaşanılabilir bir dünya için.” Jean François Noblet’nin yazıp 

LaurentAudouin tarafından resimlenen Atıklar gezegeni korumak için dikkate alınması gereken başka 

bir konuya odaklanıyor. Her gün çöp kutularımızı dolduran gazete kâğıtları, yemek artıkları, 

ambalajlar, eskimiş teknolojik aletler gibi nesnelerin hepsinin geri dönüşüme uğrayamadığı 

düşünülecek olursa doğanın bu yüzden de tehlikede olduğunun altı çiziliyor. İhmalkârlık ve çevreye 

karşı bilinçsizlik yüzünden türlerine ayırmadan atılan ya da kontrol altına alınması gereken çöplerin 

yaratabileceği tehlikeler eğlenceli görseller eşliğinde detaylarıyla anlatılıyor. Örneğin su geçirmeyecek 

şekilde muhafaza edilmesi gerektikleri halde edilmeyen atıkların metan gazı ve zararlı sıvılar ürettiği 

açıklanıyor. Bu arada, bütün bu detaylı bilimsel bilgiler verilirken haliyle anlamını bilmediğimiz 

terimlerle de karşılaşıyoruz. Metan gazının tam olarak ne demek olduğunu bilmiyor muyuz? Kitabın 

arkasında tıpkı serinin diğer kitaplarında olduğu gibi özenle hazırlanmış birer sözlük buluyoruz. 
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ANNELERİN YÜREĞİNDEN KALEMİNE\ARDA GÜRSEL,BERİL KOPARAL,ALMILA ÖZTOSUN\SANOSAN 
YAYINEVLERİ 
 
Çocuğumun gelişimi normal mi? Acaba olması gereken bu muydu? Doğru mu yapıyorum? Ben nerede 
hata yaptım? Sorular, sorular, sorular … İşin kötüsü her çocuk kendine özel bir dünya ve bir sorunun 
belki de birden fazla doğru yanıtı var ve bir çocuk için doğru olan, bir diğeri için tam anlamı ile geçerli 
olmayabilir. 
 
Annelik dünyasına hoş geldiniz ve yolculuğunuzda başarılar .. 
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ERGENLİK KABUS OLMASIN\ KOLEKTİF\ EĞİTEN KİTAP 
 

Otizme Sahip Bireyler ve Aileler İçin Rehber "Ergenlik Kabus Olmasın"  

 

Bu kitabın çıkış noktası, bizim ve çevremizdeki diğer uzmanların çalıştıkları ailelerin bu konuda bir 

rehber kitaba ihtiyaç duyduklarını belirtmeleridir. Bununla birlikte bu kitabın amacı ailelerin otizm 

spektrum bozukluğuna sahip çocuklarıyla ergenlik sürecinde yaşadıkları sorunlara çözümler önermek 

ve ailelere yol göstermektir. 

 

Otizm alanında çalışmaya başladığımızdan bu yana çözülmesi gereken birçok sorunla karşılaştık. 

Ülkemizde otizmin tanılanmasına yönelik geçmişin çok uzun bir sürece sahip olmadığını göz önüne 

alırsak, genellikle karşılaştığımız soru ve sorunlar davranış kontrolü, iletişim, kavram ve beceri 

öğretimine yönelikti. Ancak geçen zamanla birlikte çocuklarımız büyüdü ve ergenliğe girdiler. Böylece 

bugüne kadar karşılaştığımız soru ve sorunlar da değişmeye başladı. Cinselliğin hala tabu olduğu 

ülkemizde bu soru ve sorunları ailelerle konuşmak ve çözüm üretmek diğer sorular kadar kolay 

olmuyor. Başka bir deyişle, cinselliği konuşmaktan utanan ebeveynler uzmanlara soru soramıyor ya 

da yaşadıkları sıkıntıları paylaşamıyorlar. Örneğin, dokuz senedir çocuğuna eğitim verdiğim ve birlikte 

birçok sıkıntının üstesinden geldiğimiz bir ebeveyn bile çocuğunun cinsel gelişim sürecinde ortaya 

çıkan sorunlarını benimle paylaşmakta sıkıntı yaşayabiliyorken diğer ebeveynlerin yeni tanıştıkları bir 

uzmanla bu sorunları paylaşmasının çok daha güç olduğunu tahmin etmek zor olmasa gerek. 
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SOFRA ÖZEL\ SABAH YAYINLARI 

 

Sektörde, adı bir marka olarak anılan Sofra, 15 yıldır Türkiye'nin en güvenilir yemek dergisi. Okuru ile 

kurduğu güven ilişkisi, titizlikle verdiği ölçülerin doğruluğuna dolayısı ile de tariflerin 

uygulanabilirliğine dayanıyor. Mutfakta yaşadığı o özel ve zorlu anda "acaba yapabilecek miyim, ya 

tutmazsa" gibi şüphelerden uzak olmanın huzurunu yaşayan okuyucu, Sofra'dan vazgeçemiyor ve her 

ay yepyeni tarif ve yorumları heyecanla bekliyor. Deneyimli kadrosu ile uzun yıllardır kazandığı 

tecrübesini atv'de yayınlanan "Kültür Aşı" programı ile de pekiştirerek daha geniş kitlelerle 

buluşanSofra, Türkiye mozaiğinde yemek kültürü adına okuyucusuna farklı tatlar kazandırıyor. 
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OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUKLARI TANI VE TAKİP \ NOBELTIP KİTABEVİ 

 

Otistik spektrum bozukluğu (OSB), yaygın sosyal etkileşim ve iletişim anomalileri ile şiddetli 

derecede sınırlı ilgi ve aşırı yineleyici davranış olarak görülen bir psikolojik durum spektrumudur.   

OSB’nin üç ana türü otizm, Asperger sendromu ve YGB-BTA’dır. Otizm, otistik spektrum 

bozukluklarının çekirdeğini oluşturur. Belirtiler ve olası nedenler açısında otizme en yakın 

olan Asperger sendromudur. Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA), 

ölçütler daha özel bir sendrom tanısı koymaya yeterli olmadığında konulan tanıdır. Bazı kaynaklar 

otizm ile çeşitli belirtileri paylaşan ama ilgisiz nedenleri olan Rett sendromu ve çocukluğun 

dezintegratif bozukluğunu da OSB arasına katar. Otizmin aksine Asperger sendromunda dil becerileri 

gelişiminde belirli bir gecikme görülmez.  

Otizmin terminolojisi şaşırtıcı olabilir, otizm, Asperger sendromu ve YGB-BTA , OSB yerine 

bazen otistik bozukluklar olarak adlandırılabilir, otizmin kendisi de otistik bozukluk, çocukluk otizmi, ya 

da infantil otizmi olarak da adlandırılabilir. OSB, göz temasından kaçınmak gibi otistiğe benzer kişisel 

özelliklere sahip olan ama OSB’si olduğu kesin olmayan geniş otizm fenotipinin bir alt kümesidir.   

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Spektrum_bozuklu%C4%9Fu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otizm
http://tr.wikipedia.org/wiki/Asperger_sendromu
http://tr.wikipedia.org/wiki/YGB-BTA
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rett_sendromu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuklu%C4%9Fun_dezintegratif_bozuklu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuklu%C4%9Fun_dezintegratif_bozuklu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fenotip
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A WORK IN PROGRESS 

Kitap 'otistik çocuklarla çalışan insanlar [davranış] öğretme sürecinde iyi bir anlayış geliştirmek 

olabilecek bir yol haritası ve yeterince ayrıntılı örnekler sunmak.' Istiyor . .. Içerik ve stil çeşitli 

yönleri Terakki ebeveyn-profesyonel ortaklıklar için özellikle zorlayıcı kaynak bir çalışma 

yapmak. Yaklaşım açıkça davranış iken Birincisi, Yaprak ve McEachin disiplinlerarası bir yaklaşımın 

değerini ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca, bu manuel yazılı olduğu ile netlik ve pro-

aktif bir tarzı, bir seviyede ya da başka (örneğin, öğretmenler, terapistler ve yöneticiler gibi de 

çocuğun ekibinin bir parçası olabilir okuyucuların çeşitli onun erişilebilirlik davet davranış analistler 

ve veliler). Yazarlar olmayan bir iltihap tarzı doğru bilgi ve örnekler sunarak yoğun davranışsal 

müdahale konusunda yaygın yanlış hitap etmekten büyük özen. " 

"Bütçe darlığı okul bölgesi bu tür programların hemen maliyetleri göze alamaz söylüyorlar. Ron Leaf 

sever bir sınıf ortamında ABA ilkelerini uygulamak öğretmenlerin öğretme fikri ile gelir orası. Yaprak 

1970'lerde UCLA Lovaas ile çalıştı. Şimdi, o ve ayrıca Lovaas ile çalıştı psikolog John McEachin, 

PhD, evde ABA terapi sağlar, ama aynı zamanda ABA teori ve teknikleri öğretmenler ve yöneticiler 

yetiştirmek fazla 25 okul bölgeleri ile çalışır Otizm Ortaklığı adında bir şirket çalıştırmak . İdeal 

olarak, Yaprak diyor, çocuklar evde ve daha doğal bir ortamda becerileri öğrenebilir okul, ve sosyal 

durumlara daha fazla maruz kalma ile her iki ABA terapisi almalıdır. " 

Çalışma sürüyor Otistik çocuklar ile herhangi bir ebeveyn ya da profesyonel çalışma için bir rehber 

olarak hizmet veren iki bileşenli kılavuzudur. ABA davranışsal müdahale stratejileri ve çocuğun 

gelişimini kolaylaştırmak ve bağımsızlık ve olası yaşam kalitesi en yüksek seviyesine ulaşmak için 

ona yardımcı üzerinde ayrıntılı müfredat odağı göre. Kitap tanı başlangıç aşamalarında çok anne-

baba için bir fırlatma rampası olarak görev yapmıştır ve büyük bir başarı ile toplantı, sayısız 

müdahale programlarının taşı olarak kullanılmıştır. 

Otistik Çocuklarla Davranış Yönetimi ve Öğretme Stratejileri başlıklı kitabın ilk yarısı, yönetim ve 

yıkıcı davranış azalmasına yardım, anne anlayışlar ve zor davranışları ve öz-stimülasyon ile başa 

çıkmak için yöntemler verir. Bu başlayan bölümler de adres ve uyku sorunları, tuvalet sorunları, 

yeme sorunları, hem de nasıl sosyal beceri ve playskills dahil yönetmek için nasıl kurallar 

sunuyoruz.Kitabın ikinci yarısı başlıklı ayrıntılı bir müfredat, Otistik Çocuklar ile Ayrık Deneme 

Öğretmenlik için Otizm Ortaklık Programı olduğunu.  Vurgu farklı ayarlarla, yaşına uygun becerileri 

öğrenme ve öğrenme sevincini vurgulayan bir ev programı oluşturmanın önemine öğrenme 

yerleştirilir. 
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VERBAL BEHAVIOR 

TÜRKÇE AÇIKLAMASI: Sözel Davranış tarafından bir kitabın başlığıdır Burrhus Frederic 

Skinner . Sözel Davranış 1957 yılında yayınlanan ve bir dir teorik analizi dilsel davranış 

gelen bilimsel bakış açısı davranış analizi . Dilsel davranış yanı Skinner (1957), başka bir davranış 

olarak aynı düzenliliklerin gibi. Dil davranışı doğrudan değil karakterize, ancak dolaylı olarak fiziksel 

çevre tarafından diğer insanların davranışları geçer giderek olduğunu. 

Kitap, en önemli eserlerinden biridir davranışçılığın . Bununla birlikte, Sözel 

Davranış içinde psikolojinin özellikle arasında tarihsel kabul yönleri, kitabın gerçek içeriği zor fark 

edilir. Almanca içine Kitabın çevirisi henüz yayınlanmamıştır. Neredeyse yanı sıra bilinen Sözel 

Davranış kendisi dilbilimci tarafından kitabın gözden Noam Chomsky , 1959 yılında, 
[1]

 ilk kıvılcım biri 

olarak Kognitivizm psikoloji ve sözde geçerlidir bilişsel dönüşü başlattı. 

ALMANCA AÇIKLAMASI: Verbal Behavior ist der Titel eines Buches von Burrhus Frederic 

Skinner. Verbal Behavior erschien 1957 und ist eine theoretische Analyse 

dessprachlichen Verhaltens aus der naturwissenschaftlichen Sichtweise der Verhaltensanalyse. 

Sprachliches Verhalten, so Skinner (1957), unterliegt denselben Gesetzmäßigkeiten wie anderes 

Verhalten auch. Sprachliches Verhalten zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht durch die 

physikalische Umwelt direkt, sondern nur indirekt durch das Verhalten anderer 

Menschen verstärkt wird. 

Das Buch gilt als eines der bedeutendsten Werke des Behaviorismus. Dennoch wird Verbal 

Behavior in der Psychologie vor allem unter historischenGesichtspunkten betrachtet, der eigentliche 

Inhalt des Buches wird kaum zur Kenntnis genommen. Eine Übersetzung des Buches ins Deutsche ist 

bislang noch nicht erschienen. Beinahe ebenso bekannt wie Verbal Behavior selbst ist die 

Besprechung des Buches durch den SprachwissenschaftlerNoam Chomsky von 1959,
[1]

 die als eine 

der Initialzündungen des Kognitivismus gilt und in der Psychologie die sogenannte kognitive 

Wende einleitete 
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KÜÇÜK ADIMLAR \ NTV YAYINLARI 

Boşuna Ağaç yaşken eğilir dememişler, eğecek bir ağaç bile bulamayacağımız günlerin yaklaştığını haber veren 

bilim insanları içimizi karartırken Glenn Murphynin küçük ADIMLAR kitabı yeni nesil için paha biçilmez bir 

hediye niteliği taşıyor. 

 

Çocuğunuz dünyayı, içinde yaşadığı çevreyi nasıl koruyacağını ve ona nasıl iyi bakacağını küçük ADIMLAR ile 

keşfederken siz de bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz. Çocuklar alınacak önlemlerin yanı sıra doğanın nasıl çalıştığı, 

karbon ayak izinin ne olduğu ve besinlerle ilgili bilgileri birbirinden güzel çizimlerle öğrenecek. Çevreye yarar 

sağlarken nasıl tutumlu olunacağı ve nasıl dengeli beslenilebileceği sorularının cevaplarını da küçük ADIMLARda 

bulacaklar. 

 

küçük ADIMLAR ile artık kâğıtları, camları ve pet şişeleri çöpe atmak yerine geri dönüşüm kutularına atarak ne 

kadar ağaç kurtardıklarının, çevreye nasıl bir yarar sağladıklarının bilincinde olacaklar. Kitaptaki veriler ve 

küçük uyarılar sayesinde daha bilinçli bir nesil yetişecek. 

 

İşte küçük ADIMLARdan küçük gibi görünen ama çevreye büyük yararı olan birkaç madde... 


