
Pek�şt�reç Ned�r?

Pek�şt�rme sırasında sunulan sözel övgü, nesne ya da olaya
pek�şt�reç den�r. Pek�şt�rme davranış kazandırmak artırmak
üzere kullanılan tekn�ğe ver�len �s�mken pek�şt�reç bu süreçte
kullanılan araçtır.

Neler� pek�şt�reç olarak
kullanab�l�r�m?

Pek�şt�reçler oldukça b�reyselleşt�r�lm�ş araçlardır. Şöyle k�,
b�r çocuk �ç�n pek�şt�r�c� etk�s� olan herhang� b�r durum, olay
ya da sözel övgü b�r başka çocuk �ç�n pek�şt�r�c� özell�k
göstermeyeb�l�r. Aynı zamanda, bel�rl� b�r zamanda b�r çocuk
�ç�n pek�şt�r�c� olan b�r durum, nesne ya da olay farklı b�r
zamanda aynı çocuk �ç�n olmayab�l�r. Dolayısıyla, anne-
babalar ve eğ�t�mc�ler olarak mutlaka bu bakış açısıyla
gözlemc� olmalı ve çocuklarınızda en etk�l� olan
pek�şt�reçler�n neler olduğu konusunda karar almalısınız.

D�kkat!

Pek�şt�reç sunarken beden d�l�n�z, ses tonunuz, heyecan ve
coşkunuz çocuk tarafından anlaşılab�l�r olmalıdır. Ayrıca,
pek�şt�rec� sunarken mutlaka memnun�yet b�ld�ren abartılı
b�r ses tonu ve coşkulu b�r �fadeyle gülümseyerek sunmaya
özen göster�n�z.

PEKİŞTİREÇLER

Pek�şt�reç Kavramına Genel Bakış

Daha fazla b�lg� ed�nmek �ç�n z�yaret etmey� unutmayınız!
W W W . T O H U M O T I Z M P O R T A L I . O R G

http://www.tohumotizm.org.tr/
http://www.tohumotizmportali.org/


B�r�nc�l 
(Öğren�lmem�ş)

 Pek�şt�reçler
Yemek, �çmek, uyku ve 
barınmak g�b� temel 

b�yoloj�k �ht�yaçlarımızdır.
 Bu pek�şt�reçler en etk�l�

pek�şt�reç grubudur. Çünkü
hayatımız boyunca bu

pek�şt�reçlere gereks�n�m
duyarız. 

Daha fazla b�lg� ed�nmek �ç�n z�yaret etmey� unutmayınız!
W W W . T O H U M O T I Z M P O R T A L I . O R G

Pek�şt�reç Türler� 
Pek�şt�reçler b�r�nc�l ve �k�nc�l pek�şt�reçler olmak  üzere �k� genel grupta ele alınmaktadır.

PEKİŞTİREÇLER

Hang� Pek�şt�reçler� Kullanab�l�r�m?

İk�nc�l 
(Öğren�lm�ş)
Pek�şt�reçler

Bu pek�şt�reçler sonradan
öğrend�ğ�m�z pek�şt�reçlerd�r.

Oyuncaklar, etk�nl�kler,
övgüler ya da semboller g�b�.

Aşağıda �k�nc�l pek�şt�reç
gruplarına örneklerle yer

ver�lm�şt�r.

İk�nc�l Pek�şt�reç Türler� Nelerd�r?

Sosyal Pek�şt�reçler
Çak yapma 
Sarılma
Afer�n/bravo deme 
Baş okşama vb.

Nesne Pek�şt�reçler
Oyuncak taşıtlar 
Bebekler
Toplar
Pelüşler
Baloncuk vb.

Etk�nl�k Pek�şt�reçler
Basket atma 
Trambol�nde zıplama 
B�s�klete b�nme 
Dans etmek
B�lg�sayar oyunu oynama vb.

Dönüştürüleb�l�r Sembol Pek�şt�reçler
Gülen yüz
Maden� paralar
Et�ketl� poker f�şler� 
Renkl� magnetler 
Ataçlar vb.
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