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Bireysel
fArkLıLık
dendiğinde ne
anlıyorsunuz?

Doğrudan göze çarpan �ş�tt�ğ�m�z,
gördüğümüz farklılıklar: 
Saç st�l�, görünüş, göz reng�, c�ns�yet, yaş,
boy, k�lo, f�z�ksel yeterl�l�kler, kıyafet,
meslek, müz�k, yaşam tarzı.



DEĞERLER, TUTUMLAR, HAYAT HİKAYELERİ,
DÜŞÜNCELER, ALIŞKANLIKLAR:

İçe kapanıklık, dışa dönüklük, arkadaşlık �l�şk�ler�, a�le
yapısı, zamanı nasıl değerlend�rd�ğ�, d�kkat becer�ler�,
okula karşı tutumu, öğrenme yöntem�,
organ�zasyon yapma becer�s�, tem�zl�k anlayışı,
geçm�ş ve geleceğe �l�şk�n bakış açısı, yen�
�nsanlarla tanışma ve alışkanlıklarını
değ�şt�rme tutumu, gel�r düzey�, hob�ler, eğlence
alışkanlıkları, eğ�t�m düzey�, meslek� eğ�l�m�,
�lg� ve yetenekler, olaylara bakış açısı, geçm�ş
yaşantılar.

Bireysel
fArkLıLık
dendiğinde ne
anlıyorsunuz?



Bireysel
Farklılık
Nedir?

B�reysel farklılık, her b�r b�rey� b�rb�r�nden
ayıran özell�klerden oluşmaktadır



 
B�reysel farklılık k�ş�ler�n

kend�ler�n� gel�şt�rme konusunda
en büyük yardımcılardan b�r�d�r.

Toplum �çer�s�nde yer alan
�nsanların tamamı b�rb�rler�nden

farklı şek�lde yer almaktadır.
Günümüzde b�reysel farklılık hem

karakter�st�k özell�kler hem de
f�z�ksel özell�kler �le ölçülmekted�r.

 

 



İnsanların; f�k�rler�ne, yasam tarzına, hayata bakış açısına saygı göstermek ''farkındalık'' duygusundan
kaynaklanan  ''olgun davranışların'' toplamıdır.
İnsanları; sırf kend� terc�hler�nden, seç�mler�nden dolayı yargılamamak, ön yargılı ve
k�ş�sel yaklaşmamak gerek�r. Çünkü saygı b�r davranış b�ç�m�d�r, dar b�r görüş değ�ld�r.



R|RRehberl�k
h�zmetler�nde
b�reysel
farklılıklara
saygı esastır.



 

İnsanların değerler�,
�nançları, olaylara
bakış açıları farklı

farklı olab�l�r.

 

İnsanın kend�s�nden
farklı olanı hor
görmeye hakkı

yoktur.

 

Her b�rey, saygıya
değer b�r
varlıktır.



Demokrasinin temel
şartlarından biri
farklılıklara saygı
göstermektir

Kimseyi
küçümsemeyin,
aşağılamayın...

İnsanların değerini,
renkleriyle,
dilleriyle,

milletleriyle,
cinsiyetleriyle,

maddi güçleriyle
ölçmeyin.



Saygılı olunursa karşı tarafta saygılı
olacaktır. İnsanları �kna etmen�n en b�r�nc�
ön koşulu �nsanlara saygı duymak ve bu
yolla �nsanların güven�n� kazanmaktır.
Saygı �fadeler�ne �let�ş�mde yer ver�rsen�z,
�nsanlar s�zler� �lg� ve d�kkatle d�nleyecek
ve sözler�n�z� önemseyeceklerd�r.



Her insan değere
layıktır. İnsanlara
saygı ise insanların

benimsedikleri
değerleri görmezden

gelmeme
ve alay konusu

yapmamakla kendini
gösterecektir.



Ne güzel değ�l m�? 
Saygı; toplum yaşamı �ç�n, a�le
yaşamı �ç�n çok öneml�d�r ve
yaşamın, �nsan olmanın
olmazsa olmazıdır...



FARKLILIKLARA TAHAMMÜLÜ
OLMAYAN İNSANLARIN MUHAKKAK KİŞİLİK

PROBLEMLERİ VARDIR. BENCİL OLURLAR, PAYLAŞIM
DUYGUSUNDAN YOKSUN VE SEVGİ ANLAYIŞLARI

ZAYIFTIR. BİREY OLAMAMIŞLARDIR.



FARKLILIKLARIMIZ  hayatın
lunaparkıdır.
 Ne kadar çeş�t olursa o kadar
yaşamı renkl� ve anlamlı kılar.



B�reysel
farklılıklarımızın
farkında olursak; 

*Kend�m�ze güven�m�z
artar.
*Başarımız artar
*Mot�vasyonumuz
artar.
*Yaratıcı düşünme
becer�m�z artar.

B�reysel farklılıklarımızın
farkında olamazsak;
 
*Kend�m�ze olan
güven�m�z azalır.
*Yetenekler�m�z�n
farkında olmamız
zorlaşır.
*Başarımız azalır.

FARKLILIKLARIMIZLA
GÜZELİZ



ADİL OLMAK,
BİREYSEL

FARKLILIKLARA
SAYGI

İLE MÜMKÜNDÜR
 



Eşit olmak adil olduğumuz
anlamına gelmez.
İhtiyaçları fark eder ve uygun
çözümler sunarsak adil olabiliriz. 



 GELİŞİMSEL VE POTANSİYEL
ÖZELLİKLERİMİZİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK SEÇTİĞİMİZ HEDEFLER BİZİ

BAŞARIYA GÖTÜRÜR.



FARKLILIKLAR VE
BİRLİKTELİKLER

Elbette hep�m�z�n farklı b�r yanı var
B�rl�kte yaşadığımız b�r dünya da
Hep�m�z farklı yerlerde yaşasak da
B�rb�r�m�ze karşı duyduğumuz b�r
saygı var
Düşünceler, ırklar, d�ller
B�z� b�rb�r�m�zden ayıran özell�kler
Tek b�r ortak yanımız
B�z�m �nsan olmamız
B�rl�kte güvendey�z hep�m�z
Farklılıklarla anlaşılıyor
özell�kler�m�z

B�r güç olursak eğer
Her �ş� yapab�l�r�z beraber
Neden el ele tutuşmayalım
Önümüzdek� engel farklılıklarımız
olamaz
Had� beraber olalım y�ne
Hep b�rl�ktey�z bunu unutmayalım
Ben sen veya sen ben
B�r kel�me yer değ�şm�ş ne fark eder
B�r tek söyley�ş�m�z farklıysa
Susarız hep�m�z tek neden buysa
                                                            ELİF ŞAHNA



ETRAFINDAKİ

FARKLILIKLARA

SAYGI DUYMAYA

VAR

MISIN?


