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Herhang� b�r farklılığımdan dolayı ayrımcılığa maruz
kalırsam  nasıl h�sseder�m?

Farklı f�z�ksel, z�h�nsel ve duygusal özell�klere sah�p
�nsanlara karşı saygılı mıyım?

Dünyadak� her  �nsan  aynı özell�klere m� sah�p?

Farklı f�z�ksel, z�h�nsel ve duygusal özell�klere sah�p
�nsanlara karşı ön yargılı mıyım?

Kend�n�ze sorun:



"insanının en ayırt edici
özelliği onun bireyselliğidir.
Onun gibi bir kişi dünyaya
asla gelmemiştir ve bir
daha da gelmeyecektir."
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Kişisel Özellikler

Ayrımcılık

Ön Yargı

Neler Yapılabilir?



K�ş�sel Özell�kler
Sınıfta, okulda ya da sosyal
hayatta gözlem yaptığımızda
her �nsanın farklı k�ş�sel
özell�klere sah�p olduğunu
görürüz. 



 

F�z�ksel/B�yoloj�k
 

Z�h�nsel

 

Etn�k Köken

 

Duygusal

 

Sosyoekonom�k 

Bu
Özell�kler

 



F�z�ksel/B�yoloj�k ÖZell�kler
F�z�ksel özell�kler; c�ns�yet,
boy, k�lo, göz reng�, saç ve
ten reng� g�b� 
 özell�kler�m�zd�r. 



Z�h�nsel Özell�kler
Zihinsel Özellikler; karşılaşılan
durumlara karşı düşünce kalıplarımız,
zihinsel süreçlerimiz, genel düşünsel
eğilimlerimizdir. 



Duygusal Özell�kler
Duygusal özellikler;
herhangi bir duruma karşı
duygusal tepkilerimiz,
duygusal eğilimlerimiz,
mizacımızdır. 



Etn�k Köken

Ortak gelenekler, soy, dil, tarih,
toplum, kültür, ulus, din veya sosyal
davranışlar gösteren insan gruplarını
ifade eder. 



Sosyoekonom�k Durum

Sosyoekonomik durum  ise kişinin sosyal ve
ekonomik durumunu ifade eder. Bunlar; gelir durumu
gibi ekonomik göstergeler ile genel kültür seviyesi
gibi sosyal işlevlerlerdir. 



Ayrımcılık
Ned�r?
Ayrımcılık, b�r k�ş�ye
ya da gruba, bell�
özell�kler�nden dolayı
ön yargılı
davranmaya den�r.

Bu Özell�kler;

Duygusal Özell�kler Etn�k Köken

Z�h�nsel Özell�klerF�z�ksel Özell�kler

Sosyoekonom�k Durum

olabilir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96nyarg%C4%B1


Poz�t�f Ayrımcılık

Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplara verilen bazı
haklardır,  bu durumda olan bireyler zaten
dezavantajlı olduklarından onlara verilecek bazı
haklarla diğer bireylerle eşit duruma gelebilir.
Örneğin, engelli bireyler için otoparklarda yer
ayrılması gibi. Bu durum ayrımcılık olarak
nitelendirilemez. 



Görsel�
Yorumlayalım.



Ön yargı ned�r?
B�r k�ş� ya da olaya yeter�nce

b�lg� ed�nmeden varılan
peş�n yargıdır.



Ön yargı ve
ayrımcılık, farklı
kişisel özellikteki
insanların bir arada
uyum içinde
yaşamalarını
engelleyen iki
faktördür. 



Günümüzde ulaşım imkanları,
bilgisayar teknolojileri, internet,
sosyal medya gibi unsurlar; farklı
kişisel özelliklere sahip insanları
bir arada yaşamaya yöneltmiştir.
Bu durum, farklı kişisel özelliklerde
insanların bir arada uyum içinde
yaşamalarını gerektirmektedir. 



Farklılıklara saygı göstermezsek neler
olabilir?



Toplumda huzursuzluk olabilir.
 

Ayrımcılağa maruz kalan insanlar mutsuz ve huzursuz
olabilir (bu durumda  kendimiz de olabiliriz).

 
Mutsuz ve huzursuz insanlar üretken olamazlar.

 
 
 



 
 

Düşmanca tavırlar artabilir.
 

Okul ortamında huzurlu bir sınıf ortamı olmaz. Bu durum
akademik başarıyı da olumsuz etkileyebilir.

 
Sosyal ilişkilerde bozulmalar olabilir.

 
 
 



Neler yapılmalı?



ilk önce kendimizi
tanımalıyız. Kendi fiziksel,
zihinsel ve duygusal
özelliklerimizin farkında
olmalıyız. Başkalarının
bizden farklı özelliklere
sahip olabileceği, bu
durumun doğal olduğunu
bilmeliyiz. 



Sınıfta, okulda ya da okul
dışındaki  sosyal hayatta
kimseye; fiziksel, zihinsel,
duygusal, etnik köken ve
sosyoekonomik
nedenlerle ayrımcılık
yapmamalıyız.  



Sınıfta, okulda veya
okul dışında hiç
kimseyi dış
görünüşüne göre
yargılamamalıyız.



Engelli bireylere gerekli
kolaylıkları sağlamalıyız.
engel durumundan
kaynaklanan zorluklara karşı
yardımcı olmalıyız. Her
bireyin engelli adayı
olabileceğini unutmamalıyız.  



Ön yargılı olmamalı, bir olay yaşadığımızda ilk önce olayla ilgili
bilgileri öğrenmeli, nedenlerini değerlendirmeli ve olayla ilgili

kişilerin görüşlerine başvurmalıyız. 



Görsel�
yorumlayalım.



Farklılıkları bir
zenginlik olarak

görmeliyiz 



Empati (duygudaşlık)
yapmalıyız. Kendimizi

başkasının yerine
koyarak değerlendirme

yapabiliriz. 



İnsanlar arasında değişik
kültürlerin, yaşam

stillerinin, alışkanlıkların
olabileceğinin farkında

olmalıyız. 



Bireylerin, insan
olduğu için değerli

olduğunu kabul
etmeliyiz. 



İnsanlar arasında  farklılıklar olduğuna
değindik. Aynı zamanda bütün

insanların aynı gezegende yaşadılarını
unutmamalı ve yaşadığımız dünyayı

maddi ve manevi olarak daha iyi
noktalara getirmek için her bireyin

kendi üzerine düşen görevleri yapması
gerekir.



Katıldığınız �ç�n teşekkürler!


