
BİREYSEL FARKLILIKLARA 

SAYGI LİSE ÖĞRETMEN 

SUNUMU 



 Bireysel farklılıklar insanları birbirinden ayıran özelliklerinin 

tamamına verilen addır. 

 Bireyler kişilik özellikleri, öğrenmeleri, tercihleri, tutumları 

duyguları ve geçmiş deneyimleri açısından birbirlerinden 

farklıdırlar.  



 Bireysel farklılıklara sebep olan değişkenlere bakıldığında; 

kişinin içinde yaşadığı toplum,  

 sosyoekonomik düzey, 

kültür,  

cinsiyet, 

yetenek, 

 İlgi, 

 zeka olarak ifade edilmektedir.  



 İnsanlar farklı şekillerde yaratılmışlardır. Her birey kendine 

özgü kişiliği ile bir diğerinden farklı olarak algılama, 

anlama biçimlerine sahiptir. Bireylerin olaylara yaklaşım 

biçimleri, kavrayış ve öğrenmeleri farklılıklar gösterir. 



 Duygusal Farklılıklar 

 İnsanların hoşlanmaları, kızmaları, mutlu olduğu 

durumlar birbirinden farklık gösterir. Örneğin 

bireylerden biri çocukların oyunları sırasında 

çıkardığı sesi gürültü olarak algılayıp sinirlenirken 

diğeri aynı sesleri hoş karşılayıp onların oyun 

oynamış olmalarından mutluluk duyar. 

  

 



Bilişsel Farklılıklar 

 İnsanın zihinsel yapısının, kavrayışı ve algılamasının 

yeni bir çerçeve oluşturmasının diğer insanlardan 

farklı oluşudur. Örneğin aynı sınıfta bulunan farklı 

öğrenciler sınavlarda farklı notlar almaktadırlar. Bu 

onların farklı öğrenme biçimleri, algılamaları, 

düşünmelerine bağlı olarak oluşan kendilerine 

özgü bilişsel özelliklerinin sonuçlarıdır. 

 



 Sosyal Farklılıklar 

 Birey kişiliğinin gelişimi ve karakterinin oluşumunda 

yaratılıştan getirdiği özellikler kadar önemli olan çevresel 

etkileri sosyal varlık olması dolayısıyla içinde yaşadığı 

toplumun kültürel etkilerinden edinerek kişisel farklılıklarına 

bir fark daha ekler. Örneğin bireylerin farklı meslekler 

edinmesi onların sosyal farklılıklarını ortaya koyar. 



 Fiziksel Farklılıklar 

 İnsanların dış görünüşleri bakımından birbirlerinden farklı 

oluşudur. Örneğin, ten rengi, saç rengi, şişman veya zayıf 

olma, uzun veya kısa olma vb. 



 Farklı ırkların, farklı kültürlerin, birbirlerinden farklı 

özelliklerde olan insanların ve toplulukların bir arada 

mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için 

farklılıklara saygı göstermenin benimsenmesi ve 

öğrenilmesi gereklidir. 

 Bu aşamada eğitim sistemine birçok görev düşmektedir. 

 



 Eğitim sistemleri, öğrencileri farklılıkları kabul edip saygı 

duyacak seviyeye getirerek, o toplumda farklılıklara saygı 

duyan bireyler yetişmesine imkân sağlar. Eğitim sisteminde 

farklı öğrencilerin kimliklerini kabul edip saygı duymak için 

yapılacak ilk iş, onların kültürlerini tanıyıp sınıf içinde bu farklı 

kültürleri de vurgulamak olmalıdır.  



 Hiçbir öğrenci benzer değildir.  

 Öğrenciler  

altyapıları,  

güçlü ve zayıf yanları,  

 ilgileri,  

 sorumluluk alma düzeyleri,  

 istekleri, beklentileri,  

çalışma düzenleri,  

motivasyonları , 

düşünme stilleri  

gibi farklı birçok özelliğe sahiptirler. En iyi öğrenme ve 

öğretme ortamını sunmak için öğretmenlerin öğrencilerin 

bireysel farklılıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir.  

 



BİZ ÖĞRETMENLER OLARAK NELER 

YAPMALIYIZ? 

 



 1. Öğrencilerin güçlü yanlarını ortaya çıkarabilecek uygun bir 

sınıf ortamı oluşturmak 

 2. Eğitim ortamında farklı kültürleri yansıtacak bilgilerin olduğu 

panoların hazırlanması 

 3. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli eğitsel 

düzenlemeler yapmak 

 4. Öğrencilerin ön yargılarını keşfederek bu ön yargıları 

yıkmalarına yardım etmek 

 5. Öğrencilerin kendisine ya da başkalarına karşı yapılan bir 

haksızlığa karşı mücadele etmeyi öğretmelerini sağlamak 

 



 6. Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini kısıtlamadan 

yasaklamadan serbestçe ifade etmelerini sağlamak 

 7. Öğrencilere davranışlarıyla ve sözleriyle model olmak  

 8. Öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayacak etkinlikler 

düzenlemek 

 9. Temelleri aile tarafından atılan bir konu olduğu için aile ile gr 

yapmak ve aile ile işbirliği yapıp sürece dahil olmasını sağlamak 

 10. Kendileriyle ve aileleriyle gurur duymayı, insan farklılıklarına 

karşı duyarlı olmayı, farklılıkları idrak etmeyi ve neyin doğru 

olduğu hakkında konuşmayı teşvik etmek 

 



Bireysel farklılıklara saygı duyulan bir 

sınıf ortamında; 

 Okula yönelik aidiyet duygusunda artma gözlenir. 

 Okul başarısı ve motivasyon artar. 

 Öğrenci kendisini daha rahat ifade eder. 

 Sınıf içinde güven ve sıcak bir iklim oluşur. 

 Öğrenciler birbirlerini daha iyi tanır. 

 Öğrenciler arasında işbirliği, paylaşım ve yardımlaşma sağlanır. 

 Öğrencilerin empatik düşünme becerileri artar.  

 

 

 



Bireylerin farklılıkları, gelişimsel özellikleri, 

kişisel potansiyelleri göz önüne alarak 

sunulan imkanlar başarının anahtarıdır. 



FARKLILIKLARIMIZ BİZİ EŞSSİZ VE ÖZEL 

YAPAR. 

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER. 


