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POZİTİF
İLETİŞİM
SAHİBİ
OLMAK
Ne güzel söylemiş Hz. Süleyman; “Güzel sözler, petekten damla
damla sızan bal gibidir. İnsan ruhuna tat verir.”

İÇİNDEKİLER

Bir yerden bir yere veya kendi kendimize bilgi ve durum aktarmaya İLETİŞİM

Sayfa 04

diyoruz.
Günümüzde en önemli iletişim araçları, hisler, duygular, beden dili, jestler,
mimikler, sözler, yazılar, resimler, telefon, internet ve benzerleridir. Artık hepimiz
biliyoruz ki iletişimde % 60 beden dili,%25 söylem şekli,%15 söylenen sözler
önem teşkil eder.
Her iletişim şeklinin hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olabilir.
Yaşantımızda başımıza gelen bir çok sorun ve problemlerin büyük kısmı negatif ve
yanlış iletişimden kaynaklanmaktadır.
Hz. Mevlana diyor ki: ,Ağızdan çıkan söz, yaydan fırlayan ok gibidir, gittiği
yerden dönmez.
KİŞİNİN KENDİSİYLE OLAN İLETİŞİMİ: Düşünmek, hayal etmek, hissetmek,
kendi iç dünyasıyla konuşmak, eksiklik ve yetersizlikleri gözünün önünde
canlandırmak, bireyin kendi kendisiyle olan iletişim şeklidir.
KİŞİNİN BAŞKASIYLA OLAN İLETİŞİMİ: Yüz yüze olan ikili iletişimlerde
genellikle iletişim araçları sözler ve beden dilidir. İkili iletişim ister sözlü, ister
bedensel olsun, en önemli faktör, kibarlık, naiflik, güler yüzlülük, sevgi, saygı,
hoşgörü, dürüstlük, samimiyet, gibi

kaliteli insan unsurlarının samimiyetle

uygulanmasıdır.
Sevgi ve saygıya dayalı kibar, samimi, candan olan pozitif iletişimler işlerimizi
verimli ve etkin kılar, büyük kolaylıklar sağlar.
Öfkeli, hırçın, saygısız, sevgisiz, kinci gibi negatif yaklaşımlar ise işlerimizdeki
verimliliği azaltır ve zarar verir.
Pozitif iletişimin etkili ve verimli uygulanamaması kaos, belirsizlik, yanlış
anlaşılma, çatışma, güvensizlik gibi olumsuzluklar doğurur, kalite seviyemizi aşağıya
düşürür.
Birliğin, beraberliğin, ahenk ve uyumun sağlanabilmesi için pozitif iletişine
büyük ihtiyaç vardır.
Pozitif iletişim sahibi olmak, kaliteli insan olmanın önemli özelliklerinden
biridir. Pozitif düşünmek ve pozitif iletişimde kalabilmek dileğiyle...
SAĞLICAKLA KALINIZ..
ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ
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Editör’den

Kıymetli Velilerimiz ve Okurlarımız,
Günleri takvimlerden bir bir eritirken, ömrümüzden bir kışı daha uğurladık. Mevsimlik olarak
çıkardığımız bültenlerimizin altıncısı ile “kış” sayımızla sizlerle birlikteyiz.
Her ne kadar mevsim bedenimizi titretecek kadar soğuk geçmese de, bir bahara daha “merhaba”
diyecek kadar yaşamış olmak ne güzel değil mi? Hoş geldin İlkbahar! Mevsimlerin en güzeli, en
kıymetlisi… Sanırım herkesin ilkbaharı sevmek için bir bahanesi vardır. Yeniden doğuş, canlanış,
uyanış… Dilerim ilkbahar tüm canlılığıyla bizleri kuşatsın.
Evet Mavi Denizim ailesi olarak bizler yine çok çalıştık, ürettik, sizlere sunduk. Sabır dedik, iyilik
dedik, merhamet dedik, yardımlaşma dedik. Derslerimizde, etkinliklerimizde ve görüşmelerimizde bu
hasletleri rehber edindik. Her zaman olduğu gibi tüm enerjimizle sizler için daha iyi ne yapabilirizin
peşinden koştuk. Güçlü, kararlı ve uyumlu bir ekiple güzel işlere imzamızı attık.
Çalışmanın bizi yormadığını, aksine sizlerden gelen güzel motive edici dönüşlerle azmimizin daha
da arttığını bilmenizi isteriz. Hayatın kaynağı kesinlikle enerji, hareketlilik ve yenilenmektir. Tıpkı
maddenin en küçük yapıtaşı atomun sürekli hareket halinde olması gibi, veya bizleri oluşturan
hücrelerimizin sürekli kendini yenileme içerisinde olması gibi, doğanın kainatın sürekli enerji üretmesi
gibi, bizlerde enerji ve motivasyon dolu bir yenilenmenin içerisindeyiz.
Bültenimizle sizlere duygularımızı ifade edebiliyor, faaliyetlerimizi sunabiliyor ve eğitimlerimize dair
güncel durumlarımızı paylaşabiliyoruz. Ayrıca özel eğitimde bir ilk olan Radyo Mavi Denizim ile her
hafta Cuma günü çok değerli konuklarımızla sizlere sesimizi duyurma imkanı buluyoruz. Web sitemizi,
sosyal medyada facebook ve instagram hesaplarımızı paylaşımlarımızla güncel tutarak bizleri daha
yakından tanıyabilmenize olanak sağlıyoruz.
Amacımız bizlere emanet ettiğiniz yavrularımıza güvenli bir ortamda, donanımlı ve kaliteli bir ekiple,
sınırsız materyal desteğiyle , sevgi ve şefkatle eğitim sunabilmektir. Bizlerden sizlere; güveniniz ve
ilginiz için sonsuz teşekkürler

AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

Güzel Kalplerinizde
Yer Edinmek En Büyük
Kazancımızdır..
Kalpler insanların yaşam kaynağıdır değil mi ? Bir insanın kalbinde yer edinmek ise en güzel duygudur. Bu yüzden kendime düstur edindiğim ve
yolumu çizmeme sebep olan şey o güzel kalplerinizde yer alabilmemiz.
Kurumumuz ve şahsım adına her adımımızı sizleri düşünerek, çocuklarımızın ve siz değerli velilerimizin gönüllerinde daha da yer kazanabilmek
için atıyoruz. Uzman kadromuz; değerli öğretmen ve mesai arkadaşlarımın tüm çabası çocuklarımızın önündeki yolu daha da aydınlatabilmek
içindir. Onların elinden tutup bir atım öteye götürebilmek inanın sizler kadar bizleri de çok mutlu etmekte. Evlatlarımızın her şeyden daha da
öncelikli olması verdiğimiz hizmet ve kalitemizden de anlaşılıyordur diye umut ediyoruz. Çocuklarımızın evlerindeki okul ve sosyal hayatlarındaki
yaşamlarına bir nebzede olsa umut olmak, ışık olmak inanın ki evlerimize içimizde huzurla gidebilmemiz demektir. Aklımızın ve gönlümüzün
işbirliği dahilinde onlar için her anlamda ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Bizler el ele, kalp kalbe devam ettikçe her şeyin üstesinden
gelebiliriz.
Engelleri yollarınızı tıkayan şeyler olarak görmeyin. Onları size uçmayı öğretecek fırsatlar olarak görün.
Sözlerime son vermeden önce hiçbir zaman yalnız olmadığınızı bilmenizi, ayrıca sizlerinde ne zaman bir fikre, bir desteğe yada bir kalbe ihtiyacınız
olursa ‘ÖZEL MAVİ DENİZİM’ ailesi olarak yanınızda olduğumuzu asla unutmayın.
Son olarak her şekilde sizlerden desteğini, biz kurucularından da asla sorumluluklarını eksik etmeyen değerli müdürümüz, öğretmenlerimiz ve
mesai arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Birlikte kalplerinizde daha nice güzel kazançlar elde etmek dileğiyle...
Sağlıcakla kalın..

RAMAZAN BAŞ
KURUCU/KOORDİNATÖR
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Özel Gereksinimli Bireylerde
Okuma Yazma Öğretimi
Toplum ve ailenin bakışı
Genel olarak öğretmenler anne babalar ve toplum okuma yazmaya büyük önem verir. Okuma
yazma bilmemek günümüzde büyük bir kusur olarak değerlendirilir. Bu beceri normal gelişim
gösteren çocuklarda olduğu gibi, farklı gelişen çocuklar için de büyük önem taşımaktadır. Bunun
nedeni, özel gereksinimli çocukların okuma yazma bilmesinin, bağımsız yaşam açısından önemli
bir basamak olmasıdır.

Yazmayı akademik olarak
tanımlamak gerekirse
Sembolleri kullanarak iletişim kurma ve sembollerden
anlam çıkarmadır. Tanımından da anlaşılacağı üzere okuma
yazma eğitimine geçmeden önce çocuk sembolik işlemleri
yapabilecek seviyeye ulaştıktan sonra okuma yazma
eğitimine başlanmalıdır.
Özel eğitimde okuma-yazma eğitimine başlamadan önce
dikkat edilmesi gereken iki önemli husus vardır. Bunların
birincisi “çocuğun engel grubu nedir? Nasıl bir okul yaşantısı olacaktır?”. Öğrenci down sendromlu, otizmli, yoksa gelişim geriliği veya
özel öğrenme güçlüğü olan biri mi? Ona en uygun kullanılması gereken yöntem nedir? Akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimi mi
alacak, özel eğitim sınıfına mı gidecek yoksa sadece rehabilitasyon desteği mi alacak?
Dikkat edilmesi gereken ikinci önemli nokta ise çocuğun yeterli hazır bulunuşluk düzeyinde olmasıdır. Yeterli hazır bulunuşluk
düzeyinde bulunan çocuğun okuma yazma süreci için gerekli bazı ön koşul becerileri yerine getirmesi gerekmektedir. Peki nedir bu ön
koşul beceriler? Bunları 9 ana madde altında toplayabiliriz.

Özel gereksinimli çocuklarda
okuma yazma eğitimi için sahip olunması
gereken ön koşul beceriler;
◊

Genel

bilgi dağarcığı (meyveler, sebzeler, taşıtlar,

hayvanlar, sayılar, meslekler, eylemler, geometrik
şekiller, zıt kavramlar)
◊

Görme (aynı olanı bulma, farklı olanı bulma, eksik
tamamlama; resim, renk, sayı, harf, eşleme)

◊

İşitme (ses taklidi, senin yönünü bulma, gözü kapalı
çıkan sesi tahmin etme, dinleme, dinlediği ile ilgili

◊

Konuşma (kendini ifade edebilme, ailesini tanıtma,
sorulan sorulara cevap verme)

◊

Kas gelişimi (kaba ve ince motor beceriler, top tutma,
kağıt yırtma, hamurla oynama, ipe boncuk dizme vb.)

◊

Sosyal ve duygusal uyum (yeterli hazır bulunuşluk
düzeyinde olması)

◊

Dinleme

◊

Kalem tutma

◊

El-göz koordinasyonudur (parmak takibi yapabilme, sınırlı
alan boyama, çizgi çalışmalarını yapabilme)

sorulara cevap verme)
Okuma – yazma öğretimi son derece önem taşıyan bir konudur. Tüm öğretimi yapılan davranışlarda olduğu gibi bu davranışın
kazandırılmasında da ön koşul beceriler önem taşımaktadır. Ön koşul becerilerinin yanında, çocuğun bireysel farklılıkları göz
önünde bulundurularak en uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması, doğru zamanda doğru pekiştireçlerin verilmesi, çocuğun
eğitim ortamını sevmesi, öğrenmeden zevk alması öğretim sürecini hızlandıracak ve eğitimin kalitesini arttıracaktır.
OĞUZ KARAKURT
ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ/ UZMAN ÖĞRETİCİ

ÖZEL EĞİTİMDE BİR İLK

Radyo
Mavi Denizim ile
Fark Yaratmaya
Devam Ediyoruz!
FARKLILIKLARIN ADRESİ MAVİ DENİZİM’DE RADYO YAYINLARIMIZLA HER CUMA İLGİNİZİ ÇEKECEK
KONULARLA VE BİRBİRİNDEN KIYMETLİ KONUKLARIMIZLA SİZLERLE BULUŞUYORUZ
Web sitemiz üzerinden linkimizi tıklayarak dinleyebilirsiniz. http://mixlr.com/mavidenizim
www.yenimavidenizim.com

Eğitim - Öğretim
sürecimizde

öğrencilerimizin sosyal
- duygusal gelişimini

desteklemeye yönelik
olarak hazırladığımız
afişlerimizde önemli
değerlerimize yer
verdik.

Ve siz değerli
velilerimizin

beğenilerine sunduk.
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Geçmişten Günümüze
Çocuk Oyunları
Eskiden ‘’Akşam ezanı okunmadan evde ol’’ diye bir kural vardı. Akşam olana kadar türlü
türlü oyunlar oynanır, vakit yaklaşınca herkes evine dağılırdı. Sokak oyunları ve grup halinde
oynanan oyunlar; saklambaç, köşe kapmaca, istop, mor mor menekşe, uzun eşek vb. en çok
tercih edilen oyunlardı.

A

kşama kadar mahallede oyun oynayan çocuklar için, oyundan
kopmak zordu ama eve dönmeleri gereken vakti de çok iyi bilirlerdi.
Özdenetimi sağlayıcı unsurlar hayatın içindeydi. Örneğin; bir
köyde yaşıyorsanız ineklerin sürü halinde evlerine dönüyor olması akşam
vaktinin yaklaştığını haber verirdi. Sonra gün batımında ortaya çıkan o
renkler; sarı, turuncu, kırmızı ve koyulaşmaya başlayan mavi. Son uyaran
ise akşam ezanıydı. Akşam ezanını duyan çocuklar koşabildiği kadar hızlı
koşup ezan bitmeden eve varmaya çalışırdı. Gün boyu temiz havada oyun
oynayan çocuklar, hareket ihtiyacını karşılamış olarak, huzurla kendilerini
uykuya bırakırlardı. Zaman değişti. Eski; aklımızda, ruhumuzda tatlı tatlı
varlığını sürdürürken şimdiki zamanın hızı ve heyecanı da hepimiz için
vazgeçilmez oldu. Teknolojinin hayatımıza girmesiyle çocuk oyunları da
farklılaştı. Çocuklarımız artık sokak oyunlarından çok, dijital ortamda
hazırlanmış bilgisayar oyunlarını tercih ediyor. Bizler ise bu oyunlara
oldukça yabancıyız. Çoğu zaman çocuğumuzun hangi oyunu, kimlerle ve
nasıl oynadığını bilmiyoruz. Dijital oyun ve uygulamaları incelediğimizde
çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak birçok içeriğin bulunduğunu
söyleyebiliriz. Ancak tüm bu olumlu içeriklerle birlikte çocuklarımızın
zararlı içeriklere maruz kalması da söz konusu. Peki çocuklarımız için
neler yapabiliriz? Merhaba Dijital Dünya Çocuklar artık gözlerini yeni
bir dünyaya açıyor; Dijital Dünya. 7’den 70’e her birey teknolojiden
ve teknolojik cihazlardan faydalanıyor. Hal böyle iken ‘’Çocuklarımızı
ekrandan uzak tutmak’’ kavramı da rafa kalkıyor. Artık ebeveyn ve
öğretmenler olarak; araştırma yapma, bu dünyayı yakından takip etme
ve çocuklarımızın etkileşimde bulunacakları içerikleri değerlendirme
zamanı.

•

•

•

•

•

•

•

•

Her şeyden önce anne baba ve öğretmenler
olarak, çocuklarımızı tanımalıyız. Gelişimsel
özelliklerini, beğenilerini, ilgi alanlarını
bilmeli; bu doğrultuda çocuklarımıza
rehberlik etmeliyiz.
Amacımız çocuğu ekrandan uzak tutmak
değil, çocuğumuzun vaktini güzel şekilde
planlamasını sağlayacak özdenetimi
kazandırmak olmalıdır. Çocuklarımıza yasak
koymanın çözüm olmadığı bilinciyle süreci
yönetmeli, ekranla buluşulan süreç için
çocuklarımızla birlikte kurallar belirlemeli
ve bu kuralları uygulamada kararlı olmalıyız.
*
Çocuklarımıza, gelişimsel açıdan faydalı
olacağı uzmanlar tarafından onaylanmış
içerikler sunmalı ve bu içerikler arasından
seçim yapmalarına olanak sağlamalıyız.
Çocuklarımızın oynadığı oyunların
özelliklerini bilmeli, oyunlar hakkında
sohbet etmeli, bu oyunları birlikte
oynayabilmeliyiz.
Çocuklarımızla bilgisayar oyunları dışında;
zeka oyunları, sokak oyunları oynamalı, kitap
okuma, sanat etkinlikleri ve spor faaliyetleri
yapmaya özen göstermeliyiz.
İçerik seçerken; kin, nefret, ihanet, şiddet,
ölüm vb. içeren oyun ve uygulamaları
değil; sevgi, saygı, beraberlik, yardımlaşma,
dayanışma gibi değerleri içeren oyun ve
uygulamaları tercih etmeliyiz.
Çocuklarımızı, bu dijital dünyada yalnız
bırakmamalı, karşılarına çıkabilecek
tehlikelerle ilgili bilgilendirmeler
yapmalıyız. Tehdit ve tehlike içeren bir mesaj
vb. ile karşı karşıya kaldıklarında bize haber
vermeleri için onlara güven vermeliyiz.
Son olarak; çocuklarımıza sıkı sıkı
sarılmalı, onları ne kadar çok sevdiğimizi
hissettirmeliyiz.

BAHAR KİREZ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ/
UZMAN ÖĞRETİCİ
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Psikoloğumuz diyor ki...
ANNE – BEBEK BAĞLANMASI
Bağlanma Nedir?
Bağlanmayı tanımlayacak olursak; çocuk ve bakım veren
kişi arasında gelişen çocuğun bakım veren kişiye yakınlık
arayışı ile kendini gösteren duygusal bağ diyebiliriz.
Özellikle stres durumlarında belirginleşen, tutarlılığı ve
sürekliliği olan bir bağdır.

Ne Zaman Ortaya Çıkar ve
Nasıl Oluşur?

Bağlanma Türleri Nedir?

Bağlanma, süt çocukluğu döneminde ortaya çıkar.
Bağlanma sürecini dönemlere ayıracak olursak 3 dönemde
ele alabiliriz.
Birinci Dönem: Doğumdan sonraki 8 – 12 haftaya kadar
olan bağlanma öncesi dönemdir. Bebek, çevresindeki
kişilere yönelme davranışı gösterir ancak kişileri ayırt
edebilme yetisi yoktur ya da çok kısıtlıdır.

Güvenli Bağlanma: Güvenli bağlanmada, çocuklar
annelerinin her zaman yanlarında olup, stres durumlarında
kendilerini destekleyeceklerinden eminlerdir. Anneleri
yanlarından ayrıldıklarında huzursuz olurlar fakat anneleri
geri döndüğünde sakinleşmeleri kolay olur. Bu anneler
çocuklarının ihtiyaçlarına anında cevap verir ve koşulsuz
sevgi gösterir.

İkinci Dönem: 12 haftadan 6, aya kadar uzanan dönemdir.
Bu dönemde bebek anneyi yabancılardan ayırt etmeye ve
dikkatini daha çok anneye yönlendirmeye başlar.

Kayıtlı Bağlanma: Bu bağlanma türünde olan çocuklar,
annelerine ihtiyaç duyduğunda annelerinin yanıt
vereceğinden ya da yardımcı olacağından emin değillerdir.
Bu nedenle ayrılığa direnirler ve anne döndüğünde
yatışmazlar. Bu çocukların anneleri tepkilerinde tutarlı
olmayan ve kontrol amaçlı terk etme tehdidinde bulunan
annelerdir.

Üçüncü Dönem: 6 – 24 aylarında bağlanma tam olarak
gözlemlenebilir. Bağlanma arayışı yakınlık arayışı ile
kendini gösterir ve küçük çocuklarda bağlanılan kişilerden
ayrılma ile belirginleşir. Annenin yokluğunda gerginlik,
huzursuzluk, varlığında ise rahatlık duygusu olur.

Bağlanma Sadece Anne ve
Çocuk Arasında mı oluşur?
Bağlanma çocuk ve bakım veren kişi arasında oluşur.
Birincil bağlanma figürü çoğunlukla annedir. Buna karşın,
pek çok bebekte temel bağlanma anneyle olduğu kadar
babayla da olmaktadır. Anne tarafından desteklenen
babaların, bebekleriyle aralarında güvenli bir bağlılık
geliştirebilme olasılıkları yüksektir. Bu dönemde bebekler
acıktıklarında ve yorulduklarında annelerini, aktif
oyunlarda ise babalarını tercih etmektedirler.
ESMA NUR TOPOĞLU
PSİKOLOG

Kaçıngan Bağlanma: Bu çocuklar annelerinin yardımcı
olacağına ilişkin hiç güveni olmayan çocuklardır. Sürekli
çocuklarını geri çeviren ya da reddeden anneleri olan
çocuklar ayrılığa tepkisiz kalıp anne döndüğünde yakın
durmazlar.

Bağlanmanın Önemi Nedir?
Bağlanma, süt döneminde gelişir ve ömür boyu etkisini kişi
üzerinde gösterir. Oluşan bağlanma bir kez belirlendikten
sonra çok az değişkenlik gösterir. Kişi fark etmeden
yaşantısını bebekken oluşan bağlanmaya göre sürdürür.
Sosyal ilişkiler, evlilik yaşantısı ve çocuk yetiştirmede
etkileri vardır.

Sınıf içi
etkinliklerimiz
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Çocuk
Yaşadığını
Öğrenir

H

angi yaşta olursak olalım, her zaman karşımıza

Terbiyeli, nazik, başkalarına karşı saygılı, güzel konuşan

çıkan ve üzerinde durup düşünmemiz gereken en

çocuklar yetiştirmenin önemini söylemeye dahi gerek yok.

önemli konulardan birisi ‘aile terbiyesi’ dir.

Okullarda

da

davranışları

tarafından

takdir

gören

çocukların notlarının daha iyi ve okul yaşantısının daha

Biz anne babaların, çocukları üzerindeki birinci görevi onları

olumlu olduğu, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya

iyi bir terbiye ile yetiştirmektir. Çok basit nezaket kurallarını

çıkmıştır. Bir öğretmen olarak yanlış bir davranış karşısında

öğretmekte bile sorun yaşıyorsak, bu konu üzerinde ciddi

uyardığım bir öğrencinin göstermiş olduğu tavır o çocuğun

bir şekilde kendimizi sorgulamamız gerekir. Hele ki bunun

almış olduğu aile terbiyesini ortaya koymaktadır.

bahanesi olarak da özgüvenden bahsediyorsak, kesinlikle
bazı şeyleri yanlış yaptığımızın göstergesidir.
Son yıllarda özellikle psikologlar, çocukların kendilerini
iyi hissetmeleri ve özgüven sahibi olmaları için çocuk
merkezli

yaklaşımları

savunmuşlardır.

Bu

yaklaşım

çocuklara çok şey kattığı gibi abartıldığı evlerde yetişen
çocuklarda benmerkezci ve saygı sınırını aşan çocuklar
haline gelmektedir. Özgüven ile terbiye arasında ciddi bir
ayrım vardır, bu gözden kaçırılmamalıdır.

Çocuklarımıza daha nazik bir şekilde davranmayı öğretmenin yolu, terbiyeleri konusunda beklenti çıtamızı yükseltmekle
başlar. Doğru davranışlar konusunda nasıl ödüllendiriyor ve takdir ediyorsak; saygısız, nezaketsiz ve kaba davranışlarına
karşı gerekli tepkimizi ortaya koymalıyız. Annelerimizin meşhur bir sözü vardır “ sonra ben ağlayacağıma bugün o ağlasın”
diye. Tabii ki hiçbirimiz ağlamasını istemeyiz ama sonradan telafisi çok zor durumların önüne geçebilmek adına, kararlı
duruşumuzu ortaya koymalıyız.
Unutmayalım ki; karakter ve davranışlar küçük yaşlarda kazanılır ve ömür boyu devam eder. Bunu bize kanıtlayan en güzel
atasözüde “bir kişi yedisinde neyse, yetmişinde de odur” sözüdür.
KEZİBAN ALASOY
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ/ UZMAN ÖĞRETİCİ

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek

bizlerden haberdar olabilirsiniz
instagram

facebook

WhatsApp ve Tel. No

@yenimaviidenizimm

Mavi Denizim Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi

0507 692 17 39
0312 527 4 527
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Biz
Bir
Aileyiz
•

Biz yüreği sevgiyle dolup taşan eğitim neferlerinin
oluşturduğu Mavi Denizim ailesiyiz.

•

Biz öğrencilerini önemseyen ve bir öğrencinin birey
olarak önemli olduğunu kabul edenler ailesiyiz.

•

Biz öğrencilerimizle ve velilerimizle beraber olmaktan
mutlu olanlar ailesiyiz.

•

Biz birbirimizi öğrencilerimizi ve velilerimizi olduğu
gibi kabul edenler ailesiyiz.

•

Biz öğrencilerini tanıyan, tanımaktan zevk alanlar
ailesiyiz.

•

Biz sadece kendi çocuklarımıza değil, tüm çocuklara
değer verenler ailesiyiz.

•

Biz velilerimizi dinlemeye ve anlamaya, onların
dertleriyle dertlenmeye, sevinçleriyle gülmeye önem
verenler ailesiyiz.

•

Biz birbirimize ve çevremize karşı duyarlı, sorumlu
olanlar ailesiyiz.

•

Biz öğrenmekten ve öğretmekten keyif alanlar
ailesiyiz.

•

Biz eğitim ve sağlık alanındaki gelişmeleri takip eden
kendini yenilemeyi sevenler ailesiyiz.

•

Biz öğrencilerimizin ve velilerimizin gereksinimlerini
önemseyenler ailesiyiz.

•

Biz insanları farklılıklarıyla kabul eden, farklı fikirlere
değer verenler ailesiyiz.

•

Biz milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, vatanına
ve milletine en üst düzeyde saygı gösterenler ailesiyiz.

•

Biz öğrencilerimizi önce Allah’ın sonra ailelerinin
emaneti olarak görenler ailesiyiz.

•

Biz mesleğimizi ve sizleri çok sevenler ailesiyiz

ÜLFET ERTÜRK
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ/
UZMAN ÖĞRETİCİ
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ÖZEL EĞİTİMDE
YARDIMCI
CİHAZLAR
ORTEZ NEDİR?

Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle kol, bacak
ve gövde hareketlerinde azalma veya kayıp olan kişilerin bu
fonksiyonlarına yardımcı olan,gerektiğinde zarar gören bölgenin
hareketini kısıtlayan, bozulan postürü veya deformiteyi düzelten
cihazlardır.

Üst ekstremite cihazları:

Elin kaba motor kavrama ve ince motor becerileri gibi
fonksiyonlarının gerçekleşmesi, doğru pozisyonda olması omuz
dirsek ve el bileğinin görevidir. Bu bağlamda üst ekstremite
ortezlemesi ile amaçlanan temel fonksiyonel hedef omuz,
dirsek ve el bileğinin bu görevleri yerine getirmesine yardımcı
olmak ve elin kavrama fonksiyonunu korumak ve yeniden
oluşturmaktır. Kullanıldığı durumlar travmatik durumlar,
spastisiteler, kontraktürler, sprain, romatoid artrit, osteoartrit,
sinir yaralanmaları(median,ulnar,radial), karpal ve kübital tünel
sendromu, beyin travması ve inme, üst ekstremite paralizisi vb.

Ayak ortezleri:

Kullanıldığı durumlar; pes planus, pes kavus ,topuk ağrısı,
bacak uzunluk farkı, diz osteoartriti

Bilek-Ayak ortezleri(AFO):

Bilek hareketinin kontrolünde kullanılır. Genellikle plastik
olanlar tercih edilir.

Amaçları:
•
•
•
•
•

Ağrı ödemi ve subluksasyonu önlemek
Kontraktürleri önlemek ve oluşmuş kontraktürleri açmak
Eli fonksiyonel pozisyonda tutmak
Kolu fonksiyonel aktiviteler için desteklemek
Hastanın sosyal ve mesleki yaşantısına dönüşünü
hızlandırmak

Alt ekstremite cihazlarının amaçları;
•
•
•
•
•

Yürüyüşe yardımcı olmak
Ağrıyı azaltmak
Hareket kontrolü sağlamak
Deformiteleri engellemek
Yürüyemeyen hastaların transferlerine yardımcı olmak

Kullanıldığı durumlar; spastisite ve kontraktürü önlemek,
sprain
FİZYOTERAPİST / HAZEL DEMİRCAN
FİZYOTERAPİST / NESRİN ŞENER
FİZYOTERAPİST / ÖZNUR GÜMÜŞ
FİZYOTERAPİST / ELİF NAZAN ÖZDEMİR
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Diz –Bilek-Ayak ortezleri(KAFO):

Uzun bacak cihazı da denir.
Kullanıldığı durumlar: ciddi diz ekstansör ve hamstring
güçsüzlüğünde, diz instabilitesinde,diz fleksiyon
spastisitesinde, spinal kord yaralanmasında (iki taraflı)

Pediatrik ortezler:

Engelli çocuklar hareketle ne kadar erken tanışırsa
yürüyüş kabiliyetleri o kadar doğal gelişir.

Ayakta durma düzeneği:

Görseldeki cihazımız yürümeye destek olan
walker cihazına örnektir.

8-15 aylık çocuklar için kullanılır. Mobilyalara tutunarak
kendini ayakta tutabilen çocuk hazır sayılır. Bu cihaz
vücudu boşlukta dengelemeyi, ortak aktiviteler sırasında
üst ekstremite kullanımını sağlar. Toraks düzeyindeki
lezyonlarda yardımcı olarak AFO gerekebilir.

Resiprokal yürüyüş cihazı;

Ayakta durma düzeneğini kullanmış, iyi vücut dengesi
ve koordinasyonu geliştirmiş, güvenli şekilde ayakta
durabilen, yürümeye hazır, 3-6 yaş arası aktif kalça
fleksiyonu yapabilen hasta grubuna uygundur.
Obezite, ileri yaş, skolyoz, spastisite olumsuz etkileyen
durumlardır. Beraberinde koltuk değneği de kullanılır.

Veli bekleme odamız; çocuklarınızı
beklerken
çayınızı
kahvenizi
keyifle yudumlayacağınız nezih bir
ortamdır . Güzel sohbetlerin yanı
sıra kameramızdan sınıflarımızı takip
edebiliyorsunuz.
Duyurularımızı
sizlerle paylaşabildiğimiz bir panomuz,
haftalık paylaşımlarımızdan oluşan
afiş köşemiz ve akvaryumumuz ile de
odamızı zenginleştirerek siz kıymetli
velilerimizin beğenisine sunduk.

Ayakta durma
sehpası

Tripot yürüme
yardımcısı

Kurum psikologlarımız tarafından
düzenlenen “HATALI EBEVEYN
TUTUMU VE ÇÖZÜM YOLLARI”
konulu,
velilerimizin
katılım
sertifikalarını aldığı seminerimiz çok
verimli geçti. Benzer seminerlerimize
her hafta farklı konularla devam
edeceğiz.
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ÇOCUĞUMUZA
SEVGİMİZİ
NASIL
GÖSTERİRİZ?
İletişimde göz teması kurmak çok önemlidir. Çocuğumuzla konuşurken “seni dinliyorum” mesajı verin.
Bütün toplumlarda, kültürlerde ve geleneklerde asla değişmeyen ortak bir dil vardır:

SEVGİ
İşte çocuğumuza sevgimizi göstermenin yollarından bazıları:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

İletişimde göz teması kurmak çok önemlidir. Çocuğumuzla
konuşurken “seni dinliyorum” mesajı verin. Konuşurken
onların hizasına inin. Ondan gelen her türlü uyarana açık
olun
Çocuğumuzu kucaklamak, sarılmak, öpmek , saçını okşamak
inanılmaz olumlu etkiler yapar.
Çocuğunuzla farklı etkinlikler yapmak sevginizi göstermenin
en kolay yoludur.
Birden fazla çocuğunuz varsa hepsiyle özel zamanlar
geçirmeye özen gözterin.Her çocuk özel hissetmek ister.
Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Anne babaların
yaptığı en büyük hatalardan biri budur. Çocuğumuzu
özellikle başkalarının yanında övmek ve olumlu sözler
söylemek muhteşem etkiler yaratır.
Çocuğunuz sizden bir şey istediğinde ilk sözünüz “hayır”
olmasın. Bu tür tavır onu dinlemediğiniz anlamı taşır.
Sosyal bir birey olması için onu teşvik edin. İyi arkadaşlar
edinmesini ve görüşmesini sağlayın.
Çocuğunuza asla şiddet uygulamayın. Unutmayın disiplin
sağlamak şiddetle olmaz !
Sevginizi ve desteğinizi koşullu göstermeyin. Kayıtsız
şartsız sevildiğini bilmek çocukta özgüveni sağlar.
Çocuğunuz kendisini başarısız hissediyorsa desteğinize
o an ihtiyacı var demektir. Çocuğunuzun ders notları
çocuğunuzdan daha önemli olmamalı. Ona yapabileceğini,
başarabileceğini hissettirin. Çabasını takdir edin.
Çocuğunuza kitap okuyun veya birlikte kitap okuma saatleri
düzenleyin. Bu onların ufkunu ve kelime dağarcığını
genişletir.
Çocuklarınıza hayvan sevgisi, doğa sevgisi ve çevreye karşı
duyarlılık aşılayın. Sizi zorlamayacaksa bir evcil hayvan
edinmesine izin verin.
Çocuklarınızın ev işlerinize yardım etmesine, küçük
tamiratlarınıza eşlik etmesine izin verin. Bu onlarda
sorumluluk duygusunu geliştirir.
Sürekli komut ve talimat veren değil yol gösteren
ebeveynler olun.

15. Büyükler olarak hata yapabileceğimizi kabul edebilmeli
gerekirse özür kelimeleri kullanabilmeliyiz.
16. Çocuğunuzu yeteneği doğrultusunda destekleyin. Yeteneği
doğrultusunda eğitim almasını ve bir hobi ile uğraşmasını
sağlayın.
17. Çocuğunuza sevgi sözcükleri kullanarak iletişim kurun. Ben
senin yaşındayken diye başlayan cümlelerden kaçının.
18. Aile ve akrabalık ilişkilerinize önem verin. Çocuklarınızı
ziyaretlerinize dahil edin.
19. Çocuklarınızın önünde tartışmayın.
20. Çocuklarınızın ihtiyaçları konusunda duyarlı olun.
Eksiklerini tamamlamakta fiziksel veya sosyal ihtiyaçlarını
karşılama konusunda umursamaz bir tavır içinde olmayın.
21. Çocuğunuzla konuşurken sen dili yerine ben dili kullanın.
22. Çocuklarınızın özel alanlarına ve mahremiyetlerine saygılı
olun.
23. Çocuklarınızın kırgınlıklarını ve üzüntülerini ciddiye alın.
24. Ailece alacağınız kararlara dahil edin, fikrini alın. Aile içinde
ona sorumluluklar verin.

SEVGİ HOLTACI
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ/
UZMAN ÖĞRETİCİ
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Sizden Gelenler

ELİFİM CANIM KARDEŞİM,

BERKAY’IM (YAŞ 6)

Yazılacak o kadar çok şey var ki aslında ama elimden geldiğince
kısa tutacağım. Annemin Elife hamile olduğunu öğrendiğimde 15
yaşındaydım çok heyecanlanmıştım çok mutlu olmuştum. İkinci
kez abla olacaktım ama bu kez çok farklıydı, her şeyin bilincinde
bir genç kızdım çünkü. Sabırsızlıkla bekledim. her zaman
çocukları seven ve çocuklarla iyi anlaşan biriydim zaten, asla 15
yaşında abla olmayı yadırgamadım tam tersi sevinçten havalara
uçmuştum diyebilirim. Doğduktan sonra sürekli kucağımdaydı,
her zaman onunla olmak istiyordum ayrılmak istemiyordum,
okuldan koşarak geliyordum eve. Kısacık zamanda dünyada
benim için en değerli varlık haline gelmişti, hala da öyle tabi
ki. Artık diğer çocuklar yok o vardı benim için her şeyim haline
gelmişti. İlk havalesini yanılmıyorsam bir buçuk yaşında geçirdi,
ondan sonra her hastalandığında başında nöbet tuttuk ilk defa
Elif’i o kadar kötü görmüştüm annemle yalnızdık o gün evde
çok endişelenmiştik. Havaleden sonra konuşmada yürümede ve
diğer çocuklardan geride gelişim göstermiş olduğunu farketmeye
başladık. 3 yaşındayken hastane maceralarımız başladı. Sonra
özel eğitime başladık hem annem hem ben onun eğitimiyle çok
ilgileniyoruz, onun konuşmasını diğer çocukların seviyesinde
gelişim göstermesini tabi ki çok isterim. O hep iyi olsun, o hep
mutlu sağlıklı olsun. Benim için Elif’in konuşmaması onun önemini
ve değerini asla azaltmıyor tam tersi onu daha çok sevmemi
sağlıyor. Onun bu farklılığı ona daha çok ilgi göstermemi sevgi
vermemi sağlıyor. Elif’in bir bakışı bir el işaretiyle ifade ettikleri,
söylemek istediklerinin bir kelimesi bile onu anlamama yetiyor.
Onun eline küçücük iğne batsa benim canım bin kat daha fazla
yanıyor. Kısacasi Elif Miray benim için dünyanın en ama en önemli
varlığı ve onu her şeyden çok seviyorum.

Berkay’ımın rahatsızlığını 3 yaşında iken öğrendim. Berkay
çok huzursuz bir çocuktu, insan içine girmekten korkardı,
konuşmazdı. Bunu öğrenince oğlum için ne yapabileceğimi
öğrenmek için araştırmalar yaptım. Hastane aşamalarından
ve Ram işlemlerinden sonra özel eğitime başladık. Birkaç
özel eğitim değiştirdik. Çocuğum ilerleme kaydetmiyordu.
Başarısız olacağımızı düşünmek beni çok mutsuz ediyordu.
Sonra Mavi Denizim ailesiyle yolumuz kesişti. İyi ki sizi
tanımışım. Oğlum için çok uğraştınız ve artık o gelişmeyi
gördükçe mutluluğumu tarif edemiyorum. Tüm personeli ile
sevgi dolu bir kurum.

Elif Miray’ın ablası
Berfin USTA

Berkay Berçin’in annesi
Fatma ABAZ

Aslan Oğlum, Allah’ım sana mutluluk, huzur, sağlık, sevgi
ve saygı dolu bir hayat nasip etsin. Geleceğin parlak olur
inşallah. Hayat gerçekten çok zorlaştı. Ben bugün varsam
yarın yokum. Hepimiz birbirimize emanetiz. Sende Allah’ımın
bana bir emanetisin. Yarın ne olacağını bilemiyorum. Hayatın
hiçbir garantisi yok...
Berkay’ım oku, çalış ve hayırlı bir evlat ol oğlum. Ayakta
durmasını bil. İnşaallah karşına hep iyi insanlar çıkar. İyi ki
varsın, iyi ki benim oğlumsun. Paşam Benim. Yıllar sonra bu
yazıyı okuduğunda seni ne kadar çok sevdiğimi hissetmeni
istiyorum.
Seni çok çok seven annen.

Online Terapi & Danışmanlık
DANIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONULAR OLABİLİR, PAYLAŞMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ,
KAFANIZA TAKILAN SORULAR VARDIR…
ONLINE RANDEVU
KURUM PSİKOLOGLARIMIZ
ONLİNE GÖRÜŞMELER İLE
0507 692 17 39
SİZLERE BİR TELEFON KADAR YAKIN…
Neslihan YIKILMAZ
www.yenimavidenizim.com

ESMA NUR UZUN
PSİKOLOG

FİRDEVS ÜÇKOZ
KURUOĞLU
PSİKOLOG

Kurumumuzda Uygulanan
Test ve Programlardan Bazıları
Portage Gelişim Değerlendirme Ölçeği
GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı
Denver II Gelişimsel Tarama Testi
Uzman DMP Disleksi Müdahale Programı
WISC-R Çocuk Zeka Testi
PASS Teorisine göre CAS Testi
ETEÇOM Erken Çocuklukta Müdahale Programı

Yunus Emre Mahallesi Eser Sokak No: 8 Pursaklar / ANKARA
Tel: 0312 527 4 527 • 0545 302 12 32 • 0507 692 17 39 • www.yenimavidenizim.com

