VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 3: Bizden Farklı
Olanlar…
Çocuklarımızın bireysel farklılıklarını
anladığımız, her çocuğun farklı bir öğrenme şeklinin
olduğu düşüncesinin bilincine ancak vardığımız şu
dönemlerde, “normal çocuklarımıza” karşı olan
davranışlarımız bu bağlamda farklılaşmaktadır. Bir
öğretmen, bir psikolog, bir ebeveyn olarak bizler
biliyoruz ki; bazı çocuklar “görsel” olarak, bazı
çocuklar “işitsel” olarak ve bazı çocuklar da
“dokunsal” olarak öğrenmeyi severler ve bu yollar
kullanıldığında daha kolay öğrenirler.
Çocukların eğitim öğretiminin, öğretim
basamağında bize çocuğa ait bu bilgiler yardımcı
olur. Eğitim basamağı ise; çocuklarımızın
“çevrelerine nasıl davranmaları gerektiği” fikrini
benimsemeleri ile başlar. Okul içerisinde olan
davranışları, arkadaşları ve öğretmenleri ile
iletişimleri, ana sınıfından liseye kadar bütün
çocuklarımızın yaşlarının getirdiği bazı davranış
örüntülerini bizlere sunmalarını bekleriz. Toplumsal
duyarlılığı, ahlakı, sevgiyi -saygıyı, adalet veya
özgürlük gibi üst bilişsel yetenek gerektiren soyut
düşünme becerilerini de ilkokuldan itibaren
kazanmalarını bekleriz. Bunların başında “bizden
farklı olana saygı ve yardımseverlik” gelir. Peki
bizler ebeveyn olarak bizden farklı olan bu çocuklar
hakkında kısa bazı bilgilere sahip miyiz?

vardır. Oluşumunun kalıtımsal, organik,
sosyoekonomik olmak üzere birçok sebebi olduğu
araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Öğrenme Bozukluğu(Disleksi): Özel öğrenme
güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin
üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme,
anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya
matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına
oranla düşük başarı göstermesidir. Öğrenme ve
algılama sorunu çocuğun doğumu ile başlar. Eğitim
süreci içinde edinilemez. Yaşam boyu süren bir
bozukluktur. Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma,
okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir
sorun olduğu için, bireyin eğitimini, mesleğini,
sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik
saygısını etkiler.
Buraya sığdıramadığım daha birçok tanı ve
bu tanıların özellikleri mevcuttur. Çocuklarımıza
öğreteceğimiz en önemli şey, herkese önce “insan”
olduğu için saygı ve sevgidir. Hepimize,
birlikteliğimizin bozulmadığı engelsiz yarınlar
diliyorum…
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Otizm(Yaygın Gelişimsel Bozukluk):Sebebi beyni
etkileyen biyolojik faktörlerdir. Duygu bozuklukları,
iletişim bozuklukları genellikle yaşanır. Tekrarlayan
sabit hareketler mevcuttur. Göz koordinasyonu çok
zayıftır veya hiç yoktur.
Down Sendromu: Genetik düzensizlikle insanın 21
kromozomunun dışında fazladan 1 kromozom
bulunmasıyla ortaya çıkmıştır.
Zihinsel Gerilik: Zihinsel öğrenme yetersizliği,
zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin
eğitim performansının ve sosyal uyumunun
olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Hafif, orta
ve ağır zihinsel gerilik olmak üzere üç seviyesi
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