
BİREYSEL FARKLILIKLARA SAYGI
ÖĞRETMEN SUNUMU



Eş�t olmak ad�l olduğumuz
anlamına gelmez b�z
öğretmenler ancak öğrenc�n�n
b�reysel �ht�yaçlarını fark eder
ve uygun çözümler sunarsak
ad�l olab�l�r�z



B�reyler�n farklılıkları,
Gel�ş�msel özell�kler�,
K�ş�sel potans�yeller�, 

göz önünde tutularak sunulan
�mkanlar  başarının anahtarıdır.



 

B�r �nsanın kend�ne özgü olan f�z�ksel ve
k�ş�sel özell�kler�ne b�reysel özell�k den�r.
B�reyler� eşs�z yapan, d�ğer �nsanlardan
ayıran özell�klere de b�reysel farklılık den�r.

 



Toplumu oluşturan b�reyler�n
kend�n� d�ğer k�ş�lerden ayıran
f�z�ksel özell�kler�, duygusal
özell�kler� ve z�h�nsel özell�kler�
(yetenek ve �lg� alanları)
bulunur. 

Farklı özell�kler� bulunan
b�reylere her zaman saygılı ve
hoşgörülü b�r b�ç�mde
davranılmalıdır. 



Dış görünüşümüz,
olaylara verd�ğ�m�z
tepk�ler, �lg�
alanlarımız,
duygularımız
b�rb�r�nden farklıdır.
İnsanlar aynı olay ve
durum karşısında aynı
tepk�y� vermezler.

 



Duygularımız ve
düşünceler�m�z
davranışlarımızı etk�ler.

İnsanlar hayatları boyunca
çeş�tl� olaylar ve durumlar
karşısında b�rb�r�nden
farklı duygular yaşayab�l�r.
İnsanların yaşadıkları bu
duygular b�reysel
farklılıklarımızdır. 



 Farklılıkların anlaşılamamasının öğrenc�de kaygı
unsuru olarak ortaya çıkacağı b�l�nmekted�r.

 

B�reysel Farklılıkları Kabul Etmek Neden Öneml�d�r? 

 

B�reysel farklılıkları anlaşılamayan öğrenc�ler
yoğun olarak öfke duygusunu h�ssederler ve
saldırgan tutum serg�leyeb�l�rler. 



Kıyaslanmak

Fark ed�lmemek

Yok sayılmak veya
değ�şt�r�lmeye çalışılmak

B�reysel Farklılıkları Kabul Etmek Neden Öneml�d�r? 

İnsanlar �ç�n yıkıcı etk�ye sah�p olduğundan olumsuz duygu düşünce
ve davranışların çıkmasında etk�l� olacaktır.



Farklılıklar
Karşısında Neler

Yapab�l�r�z ?

Öğrenc�n�zde herhang� olumsuz b�r durumu
sezd�ğ�n�zde yaşanan durumu anlamak �ç�n
kend�n�ze zaman vermek.

Öğrenc�ler�m�zle �let�ş�m ve beklent�ler�m�zde
net ve saygılı olmak

Öğrenc�ler�n güçlü yanlarını ortaya
çıkarab�lecek b�r ortam hazırlamaya çalışmak. 

B�reysel farklılıklarının öğrenc�ler�m�z� eşs�z
ve özel yaptığının farkında olarak bu farklı
özell�kler�n b�r üstünlük veya zayıflık
olmadığını öğrenc�lere model olarak
göstermek



Farklılıklar
Karşısında Neler

Yapab�l�r�z ?

Beden d�l� ve tonlamalara d�kkat etmeye
özen göstermek

M�zah kullanımına d�kkat etmek

Farklı duyulara h�tap eden öğret�m
yöntemler�n� kullanmak.

İlet�ş�m kurarken �let�ş�m öğeler�n�n tamamını
barındırmasına özen göstermek



Farklılıkları olan öğrencilere duyarlı davranıldığında okul

ortamında ve öğrencilerde ne gibi değişimler gözlenebilir ?

 

 

Okula �l�şk�n a�d�yet h�sseder

Kend�n� güvende h�sseder 

Problem çözme becer�s� artar 

Olumlu benl�k algısı oluşturur



Farklılıkları olan öğrencilere duyarlı davranıldığında okul

ortamında ve öğrencilerde ne gibi değişimler gözlenebilir ?

 

 

Kend�n� saklama �ht�yacı h�ssetmeden
benl�ğ�n� rahatça ortaya koyab�l�r

Atılganlık becer�ler� artar sorumluluk
almaya yönel�k mot�vasyonu artar 

Sınıf �ç� paylaşım artar



İnsanlar ırk, d�n, etn�k köken, c�ns�yet, dış
görünüş ve benzer� özell�klere göre k�ş�ler�
gruplara ayırmayı, kend�ne benzemeyen�
sevmemey� ve hatta nefret etmey� çoğunlukla
ebeveynler�nden d�ğer yet�şk�nlerden ve akran
gruplarından öğren�rler.

Farklı özell�klere sah�p grupların b�r arada
sorunsuz yaşamalarını engelleyen en öneml�
etkenlerden b�r� önyargılar ve ayrımcılıktır. 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER...


