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EDİTÖRDEN
Merhaba Değerli Okuyucularımız;
Annelerimiz, Babalarımız, Dedelerimiz, Ninelerimiz, Çocuklarımız…
Disleksi Eğitim Derneğine bağlı olarak online olarak internet üzerinden yayın hayatına başlayan “Disleksi
Eğitim Dergisi” uzmanlara, ailelere ve çocuklara hitap eden bir dergidir. İsmimiz Disleksi Eğitim Dergisi olup
her ay farklı içerikle hazırlanmaktadır. Biz eline eğitim meşalesini alan ve yıllardır ardımızda binlerce mum
yakan eğitimciler ve gönüllülerden oluşan bir derneğiz. Umudu aşk eyleyen bir heyecanla başladı serüvenimiz.
Harfler icat edilince, Latin alfabesi Atamızdan hediye edilince, bilgilerimiz deneyimlendikçe ve paydamız ortak
olunca bize bu dergiyi çıkartmak ve oluşturmak kaldı. Ne mutlu bize! En büyük temennimiz dünya düzenini ve
planlarımızı tamamen değiştiren bu süreci her zaman olduğu gibi milletçe güçlü, sağlıklı atlatmak. Kurallara
uymayı ihmal etmeyelim. Güneşli günlere çok az zaman kaldı.
Dergimize ve diğer yayınlarımıza www.disleksiegitimdernegi.com adresi üzerinden ücretsiz ulaşabilir.
İsterseniz aşağıda verilen QR kodlarını okutarak yayınlarımıza direkt erişebilirsiniz.

Yolumuzda ilerleyen tüm takım arkadaşlarımıza,
Fikirlerini bizimle paylaşan eğitimcilerimize,
Kalemlerini eline alan,
Var olan ve olacak olan uzmanlarımıza, öğretmenlerimize minnetle...

UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN AYŞEGÜL YETER
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TODİCOGNİT BİLİŞSEL MÜDAHALE UYGULAMALARI TANITIMI NÖROLOG DR.OLCAY KARACA

DİSLEKTİK ÇOCUĞA SAHİP
EBEVEYNLERE PSİKOLOJİK
DAYANIKLILIK ÖNERİLERİ
PSİKOLOG
ÖZLEM TOKGÖZ ÖZSOYLAR
Günümüz “modern” dünyasında hayatta kalabilmek
ve belirli standartlarda yaşayabilmenin bedeliyle
ruhsal sağlığımızı korumamız her geçen gün daha da
zorlaşıyor. Disleksi ebeveynleri ise bunun yanı sıra
çocuklarının sağlıklı gelişimi için ekstra sabır, çaba ve
güç

göstermek

durumundayken

bunu

sağlayabilmeleri için onlarla çok basit ve etkili birkaç
bilimsel tekniği paylaşmak isterim. Çoğu zaman
koşuşturmaktan ve yoğunluktan kaynaklı ebeveynler
kendilerine vakit ayıramadıklarını söyler

Oysa gün içinde kendilerine ayıracakları 15-20 dakika ile bile hem kendi bedensel ve zihinsel
sağlıklarına hem de çocuklarının sağlık ve mutluluğuna yatırım yapmış olacaklar. Mutlu ve sağlıklı
çocuk, mutlu ve sağlıklı bir ebeveynle olur. Günlük zorluklarla baş edebilmek ve psikolojik
dayanıklılığını yükseltmek için çok kolay ve çok etkili bu teknikleri kendiniz için olmasa bile
çocuğunuz için uygulamanızı öneririm. Çocuğunuzla çalışırken daha sakin kalabilmek, kolay kolay
öfkelenmemek daha sabırlı olmak ister misiniz? O zaman size sihirli bir teknikten bahsedeyim.
Bahsedeceğim bu tekniği “her gün”, “düzenli” yaptığınız takdirde etkilerini bedensel ve zihinsel olarak
hissetmeye başlayacaksınız. İyi hissetmek ve zorluklar karşısında dayanıklı olmak zihinsel ve
bedensel bir takım teknikleri uygulamayı gerektirir. Zihin ve beden bir bütündür, birinde olan
diğerini de etkiler. Kendinizi kötü hissetmeye
başladığınızda bedeninizde çok sayıda belirti de buna eşlik eder. Örneğin öfkelendiğinizde,
üzüldüğünüzde ya da kaygılandığınızda bedeninizin ilk belirtilerinden biri kalp atışının hızlanması ve
nefesin yüzeyselleşmesidir.
Günlük yaşamda ne kadar stres yaşıyorsanız nefesinizin yüzeyselleşmesi o kadar artacak ve bir süre
sonra nefes alma -verme düzeniniz bozulacaktır. Çoğu zaman bizler bunun farkında değiliz, ancak
günün büyük bir kısmında çoğu kişi sağlıklı ve derin nefes almaz. Nefesinizi fark etmek ve onu
derinleştirmek en kolay ve en etkili stresle baş etme yöntemlerinden biridir.
Nefes üzerine yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma bugün bize nefes egzersizlerini düzenli yapan
kişilerde, beyinde duyguların ve dürtülerin kontrolünden sorumlu olan bölgelerde güçlenmeyi
sağladığını ispatlamıştır. Olaylar karşısında sakin kalabilmek, çok çabuk öfkelenmemek, duyguların
kontrolünü sağlayabilmek için size önereceğim ilk teknik nefes egzersizidir. Çok sayıda nefes
egzersizi bulunmaktadır.
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Ben size uygulaması en basit ve etkili tekniklerden biri olan sufi nefes egzersizini anlatacağım. Sufi
nefes egzersizini uygulayabilmek için günün herhangi bir vaktinde kendinize 10-15 dakika bir süre
ayırın ve rahat bir yere oturun ya da uzanın ve gözlerinizi kapayın. Gözlerinizi kapadığınızda beyine
giren veri miktarı ciddi biçimde azaldığı için tekniğin daha etkili olmasını sağlar. Burnunuzdan 4’e
kadar sayarak nefes alın ve bekletmeden yine burnunuzdan bu sefer 8’e kadar sayarak nefesinizi
verin. İşte bu kadar basit ancak bir o kadar da etkilidir bu teknik. Bir diğer bedensel önerim düzenli
egzersiz. Yürüyüş, bisiklet ya da yüzme gibi düzenli bir egzersizi her gün en az 30 dakika
uyguladığınızda hafif bir antidepresan kadar beyinde etkili olduğunu göreceksiniz. Egzersiz
sırasında salgılanan hormonlar psikolojik ve biyolojik bağışıklığınızı güçlendirecek.
Biraz da zihinsel tekniklerden bahsedelim. Düşüncelerimiz, duygularımızı, onlarda davranışlarımızı
etkiler. Dolayısıyla her ne kadar bedensel teknikleri uygulasam da düşünce yapım karamsar ve
olumsuz düşünceye yatkınsa bir süre sonra kendimi yine kötü hissederken bulabilirim. Bunun için
önce şu karamsar düşünme alışkanlıklarımızın farkına varmak ve onları düzenlemek gerekiyor.

Çok basit birkaç tekniği yine düzenli uyguladığınızda bir süre düşünme alışkanlıklarınızın da
değiştiğini görebilirsiniz. Size önereceğim tekniklerden ilki şükür kavanozu. Hayatımızdaki
güzellikleri, iyilikleri fark etmek sonucu oluşan olumlu duygu anlamına da gelen şükretmenin ya da
diğer bir deyişle minnettarlığın bedensel ve ruhsal sağlığınız üzerinde çok önemli etkileri olduğunu
biliyor muydunuz? Minnettarlıkla ilgili yapılan araştırmalar minnettar hissetmenin depresif
belirtileri azalttığı, mutluluk, umut ve yaşam doyumunu arttırdığı, empatiyi ve olumlu sosyal ilişkileri
arttırdığı ve sıkı durun uyku kalitesini arttırdığı, bağışıklığı arttırdığı, stres hormonu olan cortizolün
seviyesini azalttığı, beyinde bizi iyi hissettiren hormonlardan biri olan dopamin salınımını
arttırdığını, ve hücre yaşlanmasını geciktiren telomeraz enziminin salgılanmasına yol açarak bizi
genç tuttuğunu ve ömrümüzü uzattığını gösteriyor.
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Minnettarlık mutlu olmak için çevremizde var olan sebeplere dair farkındalığımızı arttırır, çoğumuz
günlük olarak bir rutinin içindeyiz, peki biz bunu kendimizde arttırmak için ne yapabiliriz? Bakın
Dostoyevski'nin çok güzel bir sözü var :
“İnsan daima başına gelen felaketleri sayar, sevinçleri değil. Eğer saysaydı, dünyanın kendisine
yeterince mutluluk sunmuş olduğunu anlardı”
Ne güzel söylemiş, gerçekten de minnettarlık ve mutlulukla ilgili yapılan çalışmalarda en sık
kullanılan yöntemlerden biri günlük olarak minnettar olduğumuz şeyleri yazdığımız bir liste tutmak.
Öyleyse siz de kendinize bir kavanoz ve renkli kağıtlar ayarlayın ve her gün şükrettiğiniz birkaç şeyi
bu renkli kağıtlara yazarak kavanozunuzda biriktirin. Hatta bunu çocuğunuzla yaparak onun da bu
etkilerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Burada önemli olan nokta her gün farklı maddeler
yazmak zorunda olmanızdır. Eğer her gün aynı şeyleri yazarsanız bir süre sonra o şeyleri kanıksar
ve önemini azaltabilirsiniz.
Kötü hissetmemizin sebebi çoğu zaman yaşamla ilgili gerçekçi olmayan ve aşırı genelleştirilmiş bazı
düşüncelerimizdir. Örneğin “Hiçbir şeyi beceremiyorum”, “Hayat çok kötü” “Asla istediğim hedefe
ulaşamayacağım” “Kötü şeyler hep beni bulur” vb. gibi düşüncelerinizi fark ettiğinizde bunu hemen
bir kağıda yazıp ardından karşısına bu düşüncenin size zararını ve bu düşünceyi çürütecek ve onun
yerine yazabileceğiniz daha rasyonel ve olumlu bir düşünceyi yazdığınızda bir süre sonra bu
düşüncelerin azaldığını göreceksiniz. Örneğin “hiçbir şeyi beceremiyorum” gibi bir düşüncenin
yerine “hayır doğru becerdiğim şeylerde var. Örneğin geçen hafta ….. işini iyi yaptım” gibi bir
düşünce yazdığınızda diğer zararlı düşünceyi çürütmüş olacaksınız.
İyi hissetmenin çok sayıda bedensel ve zihinsel tekniği vardır. Bunlarla ilgili kitaplar okumak,
videolar izlemek, eğitimler almak da yine konuyla ilgili farkındalığınızı arttırırken hayatınıza olumlu
anlamda katkı sağlayacaktır.
Sağlıklı ve dayanıklı bir yaşam dileklerimle.
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UZAKTAN EĞİTİMDE ÜST
BİLİŞSEL BECERİLER
DESTEKLENEBİLİR Mİ?
EĞİTİM UZMANI ZUHAL ODABAŞI

Hızlı artan dünya nüfusu, kaynakları verimli kullanma amacı gibi nedenler uzaktan öğrenmeyi yıllardır
hayatımızın bir parçası yaptı. Ancak aylar öncesinde dünya öyle bir sürece girdi ki uzaktan öğrenmeyi
tartışamadan hayatımızın içine aldık. Pandemi ile bu zamana kadar seçerek tercih ettiğimiz bu model artık
zorunlu ev arkadaşlarımız oldu.
Ülkemizde de gerek senkron gerek asenkron yürütülen dersler ile devam eden bu süreçte görüldü ki bazı
bireyler için uzaktan öğrenme süreci çok zorlayıcı ve yorucuydu. Burada da başka bir kavramı sorgulamaya
başladık “öğrenmeyi öğrenmek”. Üst bilişsel becerileri-düşünmeleri üzerine düşünme yetenekleri- daha çok
gelişmiş bireyler sürece daha kolay uyum sağlayarak devam ettiler.
Peki uzaktan öğrenmenin parçası olan yazılımlar ile üst biliş beceriler geliştirilebilir mi ya da sadece üst biliş
becerileri kazandırmayı amaçlayan yazılımlar geliştirilebilir mi? Sadece üst biliş becerileri desteklemeyi ve
öğretmeyi amaçlamış bağımsız yazılım sistemlerinin geliştirilmesi pratik değildir. Üst biliş; bilişte dahil olmak
üzere öğrenme piramidinde yer alan birçok alt basamağın tamamlanması ile oluşmuştur. Doğal olarak bir
yazılım ile tek bir alandansa birey ile ilgili ne kadar çok veriye/bilgiye ulaşırsa o kadar bireye özgü
programların ortaya çıkması mümkün olur. Temel olarak yazılımlar bilginin daha derin öğrenilmesi için
hangi öğrenme faaliyetleri kullanacağı konusunda öğrenciye yardım ederek, kazanılan bilginin (anlama)
kendini değerlendirmek ve bu faaliyetler aracılığıyla nasıl kullanıldığını göstererek meta (üst) anlamayı
kolaylaştırabilir (Hacker Douglas J., Dunlosky John, Arthur C, 2009 ).
Yazılımlar, bireye daha önce kullandığı öğrenme stratejilerini grafikler, tablolar ve etkinlik zaman çizelgeleri
şeklinde toplu bir şekilde gösterebilir. Sınıftaki öğrencilerinin verilerine ulaşan bir öğretmenin bireye özgü
programlar çıkararak öğrencilerinin zayıf yönlerini desteklemesi çok daha kolay olacaktır. Bireyin hata
kayıtlarını tutan bir yazılım bireyin hata türlerinin tespitini ve onu düzenlenmesini sağlayacaktır. Ancak, bu
bilgilere ulaşılabilirlik tek başına yeterli olmaz. Öğrenen bireyin bu raporları kullanmayı ve anlamlandırmayı
öğrenmesi için de teşvik ve ipuçları kullanılması öğrenmenin gerçekleşmesinde yardımcı olur. Kullanılan
materyal, rapor, dokümanlara öğretmen, öğrenci ve veli tarafından ulaşılabiliyor olması öğrenmeye etki
edebilecek herkesin sürecin içine daha fazla dahil olmasını sağlar.
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Bununla birlikte bir öğrencinin üst bilişsel süreçleri öğrenmek için kullanmasının yalnızca bir yeterlilik
meselesi olmadığını, aynı zamanda istekliliğini, çabasını ve sebatını açıklamak için bir motivasyon meselesi
olduğunu gösteren büyüyen bir literatür vardır. Uzaktan öğrenme süreçlerinde bireyin içsel motivasyonunu
harekete geçirebilecek aşamaların da mutlaka düşünülmesi gereklidir. Burada da uzaktan öğrenme
ortamında birey ile sosyal bir ilişki kurmanın önemi karşımıza çıkmaktadır. Sadece çalışılan disipline
odaklanmanın yanında insanın sosyal bir varlık olduğu unutulmadan bireyin rutin yaşantısı üzerine de
konuşmalar yapılması öğrenmeye olan motivasyonu artırır. Birey ile uzaktan öğrenme sürecinde de bir
bağ/iletişim kurulması önemlidir. Önümüzdeki süreçte eğitim programlarında uzaktan öğrenme çeşitlerinin
çok daha fazla olacağı aşikar. Uzaktan öğrenme içerikleri planlanırken bireye özgü programlar
çıkarılabilmesi için bireye ait spesifik verilerin mevcut olması gerekmekte. Çocuklardan bahsediyorsak
gerek çocuğun gerekse ebeveynin kendi öğrenmelerini yönetebilir olması süreci verimli kılacaktır.
Çocuklarımızın sesli düşünmelerine yardımcı olacak sorular ile (örneğin; karşılaştıkları problemlere dair
farkındalıklarını artırmak için “bunu nasıl yaptın?”) onların öğrenmeleri üzerine düşünmelerini sağlayabiliriz.
Ders sırasında keyif aldıkları şeyleri sormak, kendileri öğretmen olsalardı neyi yapmak isteyeceklerini
sormak bunlara örnek verilebilir. Öğrenme süreçlerine dair küçük sorumluluklar vermek, hata yapmalarına
izin vermek ve yapılan hatayı beraber irdelemekte aynı şekilde yardımcı olacaktır. Özel gereksinimli
bireylerde bireyin kendi kendine öğrenmesi sağlanamayan durumlarda ebeveynlere hazırlanacak
programlar herkes için faydalı olacaktır. Üst bilişsel beceriler yüz yüze öğrenme sürecinde de gömülü olarak
verilebilir. Bireyin nasıl öğrendiğini biliyor hale gelmesi oldukça önemlidir.
Şunu unutmamak gerekiyor; birey öğrendiği bilginin faydasına inanıyorsa öğrenme için çaba sarf edecektir.
Öğrenme sürecinde bireyin aktif olması için her zaman yüz yüze eğitim ortamında olması gerekmemektedir.
Gelişim basamaklarında olduğu gibi tüm alanların bir arada değerlendirilmesi ve bireyin ihtiyacının doğru
belirlenmesi öğrenmeyi etkin kılar. Tabi ki üst bilişsel beceriler duyusal, duyusal-motor, algısal-motor,
bilişsel alanlar ile bir arada anlamlı bir bütün olabilir. Hangi öğrenme ortamında olursa olsun bireyin
yaşamının içine alınmamış bir bilgi şeklinden bahsetmek çok gerçekçi olmaz. Öğrenme çıktıları yaşamın
içindedir.
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DEHB VE
ERGENLİK DÖNEMİ
KLİNİK PSİKOLOG
MERVE KEVSER CEYHUN

Bu paylaşıma gözlerimizi kapatarak ve hatıra
sandığımızı açarak başlayalım istiyorum. İnanın konu
sizin,
benim,
hepimizin
“ergenlik
dönemi
hayaletlerimizle” çok ilgili. Birkaç dakikalığına
“ergenlik çağı” anılarımızdan birinde kendimizi
hatırlayalım hatta kendimizle karşılaşalım, gözlerinin
içine bakalım. Şimdi fiziksel tüm özelliklerimizi,
duygularımızın şiddetini, kafamızın karışıklığını, her
ne varsa o sahnelerde, iyice inceleyelim ve her
yönüyle anımsayalım. İzin verilen duygularımızı veya
yasaklanan hislerimizi, bastırmak zorunda kaldığımız
isyanlarımızı hatta belki fark dahi etmenize izin
olmayan
değişimleri.
Hatırladığınızdan
emin
olduğunuzda aşağıdaki satırlarda buluşalım.
Az önce hayal ettiğiniz ergenlik dönemi anınız, güzel duygularla dolu olsa da zorlandığınız anların en
belirgini olsa da, içinizde bugünle karşılaştırdığınızda aslında ne kadar farklı olduğunuza dair bir his
uyandırmıştır. İşte taa oradan bildiğiniz bu dev değişimleri size tek tek anlatıyor olmayacağım çünkü
orada bir yerde ne zor olduğunu, ne büyük olduğunu biliyorsunuz. Ben bu gün tüm bu ani fiziksel
büyümenin, hormon değişimlerinin ve duygusal dalgalanmaların üzerine dikkati dağınık ve/veya
hiperaktivitesi olan bir ergenin yaşadığı daha karmaşık durumlardan bahsedeceğim. Ergenlik
döneminin en önemli meselelerinden birisi, sizlerin de hatırladığı gibi, aileden ayrışmak ve kendi
kimliğimizi, kim olduğumuzu bulmak. Bunun en önemli parçalarından biri de hem içinde olduğumuz
gruba benzememiz ve ait olmamız hem de onlardan belirli alanlarda daha iyi olarak değerlilik ve
yeterlilik hissi kazanma ihtiyacımız. Bu ihtiyacı karşılayabileceğimiz belli başlı alanlar; akademi,
arkadaş ilişkileri, spor ya da sanat olabilir. Tam da bu ihtiyaç ergenin gündemini ele geçirmeye
başlamışken, sizi dikkatinde sıkıntı yaşayan bir ergenin iç dünyasına götürmek isterim. Burada
yönergeleri takip etmek, görevleri eksiksiz yapmak, hatırlamak, eşyalarını ve yapacaklarını organize
etmek çok zor, zihnen efor bekleyen aktivitelerden hızla kaçmak isteyen bir zihin var. Diğer yandan
hareket ihtiyacı yoğun ise üzerine bununla ilgili yerinde uzun süreler oturmak tam bir kabus. Bu
koşullara ek olarak zorluklarla birebir ilgilenebilen sınıf öğretmenleri yerine her derse başka bir
anlatım tarzında ve çocuğun öğrenme yöntemine yardım edecek zamanı ve imkanı çok daha kısıtlı
öğretmenler geliyor. Zaman içerisinde oluşan beklenti karşılayamama hali bir etiket olup gencin
yakasına yapışmaya ve onu akademik alanın dışına itmeye başlıyor.
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Akademik yetersizlik hissi ve edinilmeye başlayan
etiketler sosyal yeterliliğe olan ihtiyacı daha da
arttırırken arkadaş grupları içerisinde var olma
görevinde genç, bir çok zorlukla yüzleşir. Arkadaş
sohbetlerinde
dialogları
takip
edememe,
dinleyememe, verdiği sözleri unutma gibi daha
dikkate dair veyahut hareketliliğine engel olamama,
sıra bekleyememe, söz kesme gibi daha dürtü
kaynaklı sıkıntılarla iletişimde zorlanır. Oyunlarda ya
da sporda yönerge takip edememe ve yine dürtüsel
hareketler sıkıntı yaratır. Daha somut örnekle; kurallı
bir kutu oyunun yönergelerini takip ederken
zorlanmak demek bu! Üstelik yanında kurulan
dialogları da düzgün yönetmeniz gerekirken. Basket
antrenmanında
sıranın
sana
gelmesine
sabredememek, dans provasında bekleyememek
demek.

Aslında dikkat ergenlik çağının kendi hormon değişimi içerisinde zaten zorlanır. Kendi ergenlik
çağınızdan da hatırlayacağınız üzere dalgınlık, yoğun duygular içinde çevreden kopmuşluk ve hatta
buna bağlı dalgınlıklarla günlük detayları kaçırmak tüm ergenliğin hormonel imzasıdır. Ancak bu bir de
alttaki hali hazırda zorlanan sistemle birleşince ve bu seneler de çocukların akademik manada hiç de
kolay olamayan senelerine denk gelince ve zorbalık miktarının da artabildiği bir yaş grubuyla
yaşandıkça bazen yaraları derinleştirmesi de muhtemel oluyor.
Peki neler oluyor bu gençlere zamanında yardım edemezsek ya da onları fark etmezsek? İlk olarak
ergenlik çağına kadar gelen ortalama bir dikkat soruna sahip bir çocuk bile defalarca ama defalarca
“sorumsuz”, “saygısız”, “beceriksiz” ve hatta belki “kapasitesi yetersiz” olmakla itham ediliyor. Okulda
akademik hayatta üzerine yapışan bu etiketin bir diğer hali sosyal hayatında tercih edilmediği ya da
uyum sağlayamadığı için dışarıda hissettiği durumlarda ortaya çıkabiliyor. Bir noktada bu dış sesin içeri
yerleşmesi de gerçekleşiyor ve değersizlik hissi kuvvetleniyor. Çocuk da kendinden ümidini kesmeye
başlıyor. Bu noktada mizacınıza göre yapacağınız iki şey var dışarı davranış sıkıntıları yansıtmak
veyahut içinize kapanıp olumsuz duygularınızla baş başa kalmak. İlk yola doğru giden gençler genellikle
psikolojik destek kaynaklarına daha hızlı yönlendiriliyor çünkü kendini ait hissedemediği bir grubun
düzgün akmasına da izin vermediği için sistem onları bir an önce kendisini bozmayacak hale gitmeyi
arzu eder. Okullarda çok sayıda bu şekilde geribildirim verilen ve yönlendirilen çocuğa rastlarız.
Genellikle aynı özellikler etrafında birleşen bu çocukların da ilerleyen yaş gruplarında ergenlik grubu
olarak birbirini seçtikleri görülür. Ergenlikle dikkat problemlerinin ve dürtüselliğin birleşimi sosyal
hayat üzerinde ciddi etkiye sahip. Bu şekilde zorluklar yaşayan çocukların desteklenmesi ve yardım
alması potansiyel suça karışma riskleri açısından oldukça kıymetlidir.
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Bir diğer yandan sıkıntılarını iç dünyasında yaşayan, uyumla ilgili sıkıntıları olan gençlerimizin ise
değerli, yeterli hissedebilmek ihtiyaçları ve olası yalnızlık duygularına dikkat edilmeli ve destek
olunmalıdır. Depresif düşünceler ergenlik çağının yine doğasında var olan ancak bu türlü
zorluklarda daha sert şekilde yaşanabilen durumlardır. Ergenlik çağının risk alma bakımından
elverişliliği ve anlaşılmıyor olma hissindeki yoğunluk, olası dürtüsellikle bir arada düşünüldüğünde
intihar riskini de arttırabilir. Sıkıntıyı sessiz olarak yaşayan gençlere yardımın ne kadar hayatı
olduğu açıktır.
Şimdi yeniden baştaki anı sandığına dönelim mi? Bu defa sınıfınıza girin mesela arka sıralarda
kimler var? Kimler sınıfın bir yerinde dersleri takip edemiyor ve çok mutsuz yok gibi? Siz nasılsınız
ya da? Kimin nasıl bir yardıma ihtiyacı vardı bugünkü sizden bakınca? Elbette herkesin mizacı, aile
yapısı ve koşuları çok farklıydı ama sınıfınızı ya da çevrenizi bu gözle yeniden düşünmeniz belki
şimdi çevrenizdeki ergenlik çağındaki gençlerle acı ortaklığı yakalamanızı sağlar. Eğer çocukluk
çağından itibaren yardım almadan ergenliğe kadar gelmiş bir genç fark ederseniz ebeveyn ya da
öğretmen olarak yardım etmek konusunda daha çabuk davranmanızı sağlar. Lütfen destek
almaktan çekinmeyin. En erken şüpheden itibaren bir uzman eşliğinde geçilen bu yollar daha az
yarayla atlatılabilir. İlaçlar, terapiler bir çok yardım yolu elimizde ve çok değerli lütfen ulaşın ama
sizin her koşulda ve her halde onu sevmenizin ve güvenmenizin verdiği destek sadece sizde.
Elimizdeki şifayı cömertçe kullanalım.
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İNSAN NASIL ÖĞRENİYOR:
BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME
KURAMI
NÖROLOG
DR.OLCAY KARACA
Öğrenme, bilginin kazanılması ve kullanılması
olarak üç kelime ile özetlenebilir.. İnsanın yaşadığı
dünyaya adapte olabilmesi ve yaşamını sürdürmesi
öğrenme ile mümkündür. İnsanoğlu hayatta kalmak
için pek çok şey bilmek zorundadır. Ayrıca bilmesi
gerekenler yaşadığı coğrafya, yaptığı iş, cinsiyet ve
benzeri birçok değişkenle de ilişkilidir. İnsanın
dünyaya geldiğinde tüm bu bilgilere sahip olması
mümkün değildir. Bu yaşamsal beceri kabiliyetinin
kazanılması için gerekli bilgiler sahip olabilmek
Öğrenme Mucizesi ile mümkündür. Diğer tüm
canlılar da doğduktan sonra bir şeyler öğrenirler,
ancak insanda öğrenilenler çok daha fazla, komplike
ve değişkendir. Bu nedenle insanoğlunun öğrenmesi
olağanüstü bir yetenektir, bu yönüyle mucize olarak
kabul edilebilir.
Öğrenme çok eski çağlardan beri insanın ilgisini çekmiştir. Ancak öğrenmenin beyinle ilişkisi 1800’lü
yıllardan sonra kurulmuştur. Aristoya göre insan duygu ve düşüncelerinin merkezi kalptir. Düşünce ve
davranışların kaynağının kalp değil de beyin olduğunu, ilk olarak Alkmaeon adında bir bilim adamı MÖ
450 yılında gösterdi. 18 yy da insan hareketlerinin de beyin tarafından kontrol edildiği ileri sürüldü.
1800’lü yıllarda beyin hakkında bildiklerimiz çok hızla arttı. Sonrasında 20 yy. öğrenmenin nasıl
gerçekleştiğine ilişkin bilimsel çalışmalar ağırlık kazandı, bu çalışmalar sonunda, öğrenmenin nasıl
oluştuğu konusunda çeşitli öğrenme kuramları geliştirilmiştir. Öğrenme kuramları, insanın nasıl
öğrendiğini açıklamaya çalışan modellerdir. Öğrenmeye ilişkin birçok teori ve kuram geliştirilmiştir. İki
kuram ön plana çıkmaktadır; davranışçı kuram ve bilişsel kuram. Davranışcı kuram, insanın
koşullanma özelliğine dayalı, uyaran ve davranış arasında bağ kuran, tekrar ve pekiştireçlerin ön plana
çıktığı roldür. Bilişsel kuram; mental süreçlere odaklanır, uyaran bir takım mental süreçler aracılığı ile
öğrenilir. Bilişsel kuramla ilişkili ‘’bilgi-işlem yaklaşımı’’ günümüzde öğrenmeyi açıklamak ve anlamakta
geçerli yaklaşımdır.
Nörobilim, Sinir sistemini inceleyen bilim dalıdır. Tıp, biyoloji, kimya, matematik, biomühendislik, fizik,
nöroloji ve psikoloji bilimlerinin bir arada çalıştıkları multidisipliner bir alandır. Nörobilim
çalışmalarından elde edilen veriler birçok alanda kullanılmaktadır. Eğitim alanında da nörobilimden
yararlanılır. Nörobilim, beynin öğrenme özellikleri ve beyin-öğrenme ilişkisi hakkında da birçok bilgi
sunmaktadır.

SAYFA ON İKİ|NÖROLOG DR.OLCAY KARACA

DİSLEKSİ EĞİTİM DERNEĞİ

Beyin temelli öğrenme, nörobilimin eğitim alanında kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Nöroloji ve bilişsel
psikoloji alanında yapılan araştırmalardan elde edilen bulguların eğitime uyarlanması sonucunda ortaya
çıkan, beyin temelli öğrenme; verimli ve kalıcı öğrenme için beyne ait bilgilerin kullanılmasını, öğretimin
bu bilgilere paralel olarak gerçekleştirilmesini ve öğrenme sürecinin nörobilim temellerine oturmasını
içeren kuramdır (Caine & Caine, 1995). Kısacası, Beyin temelli öğrenme, beyni anlayarak ve onun yapı ve
işlevlerini aklımızda bulundurarak öğrenmeye ait modellemeler yapar ve uygulamalar üretir. Öğrenme
kuramlarının gelişimi süreci ve işlevselliği dikkate alınırsa, beyin temelli öğrenme; bilişsel kuramın ve
nörobilim ile birleşmesi ile ortaya çıkmıştır şeklinde kısa bir tanımlama yapılabilir.
Beyin temelli öğrenme kuramı, İkibinli yılların başlarında Renata ve Goeffrey Caine tarafından tanımlanan
öğrenme kuramıdır. Nörobilimin, öğrenme ile ilişkilendirilmesi sonucu geliştirilmiş bir kuramdır; temel
hedefi, bilginin ezberlenmesi değil anlamlı ve kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktır. Kuramın 12
temel ilkesi vardır. Bu ilkeler kuramın öğretimde kullanılmasında yol göstericidir (Caine, R. N., & Caine, G.
(2002). Beyin temelli öğrenme, Making Connections: Teaching And The Human Brain).

Öğrenmenin beyinde nasıl meydana geldiğini sinirbilim (neuroscience) ilkeleri ile açıklayan bir
öğrenme modelidir. Öğrenme için beynin yapısal ve işleyişsel özelliklerini kullanmayı amaçlar.
Böylelikle daha etkin öğrenme ve öğretme yöntemleri geliştirilebilir.

Beyin temelli Öğrenme ilkeleri:
1. Beyin bir paralel işlemcidir. İnsan beyni birçok işlemi aynı anda yapabilir (Davis, 2004). Öğrenme,
düşünme, duygular gibi birçok farklı işlem aynı anda yerine getirilebilir.
2. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Vücudumuzdaki diğer sistemler (dolaşım, sindirim) gibi beyin de
fizyolojik kurallara göre çalışır. Bu nedenle, genel sağlık, beslenme, ilaç kullanımı gibi etkenler
öğrenmeyi etkiler.
3. Beyin anlam arayışındadır. İnsan beyni, kendisine ulaşan verilere anlam yüklemeye onları
anlamlandırmaya çalışır. Böylelikle insan, yaşadığı çevreye uyum sağlayabilir. Etkin bir öğrenme için
bilgilerin belli bir anlam bütünlüğü ile algılanabileceği öğrenme yöntemleri kullanılmalı, öğrencinin yeni
bilgileri anlamlandırması sağlanmalıdır.
4. Anlam yükleme, örüntüleme yoluyla olur. Beyin anlamlandırmayı yapabilmek için, bilgileri
ilişkilendirir. Yani USB deki kayıtlarla bağlantı kurar. Etkili bir öğrenme için anlamlı ve ilişkili örüntüleri
fark etmek, yeni
örüntüler oluşturmak önemlidir.
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5. Duygular Örüntülemede önemli bir yer tutar. Duyguların öğrenmeye 2 tür etkisi olur. Birincisi olumlu
duygusal ortam, öğrenme için pozitif etki sağlar. İkinci etki ise öğrenme sırasındaki duygusal yoğunluk
öğrenilen bilginin kaydedilmesinde 2. Bir örüntü sağlayabilir. Bu da daha kalıcı bir öğrenme demektir.
6. Beyin parçaları ve bütünü aynı anda algılar. Paralel bir işlemci olan beyin, eşzamanlı düşünme becerisine
sahiptir. Bu yolla parça- bütün, neden-sonuç, analiz gibi çok yönlü düşünme becerilerine sahiptir.
7. Öğrenme hem doğrudan hem de ikincil uyarıcılardan algılanan bilgileri işler. Beyin doğrudan
odaklandığı uyaranlarla birlikte ikincil uyaranları da algılar. Hedef olmayan, odaklanılmayan zayıf uyaranlar da
fark edilir.
8. Öğrenme bilinçli ve bilinçsiz süreçlerle gerçekleşir. Bilinçli olarak öğrendiğimiz şeylerin yanında,
istemeden-farkında olmadan da bir şeyler öğreniriz. Farkında olmadan bilinç dışımız da kayıt yapar.
9. Öğrenmede bellek kaydı 2 yolla olur. Birincisi yaşantıların görsel-uzaysal kaydedilmesi ile öğrenme (bir
gün önce yapılan alışveriş veya akşam yenilen yemek ile ilgili bilgiler). İkincisi ise, somut olmayan, sistematik
(okunan, anlatılan vb) bilgilerin edinilmesi.
10. Bilgiler görsel olarak kaydedilirse (uzaysal hafıza) daha kalıcı olur. Öğrenme sürecine görselleştirme,
deneyler vb. eklenmelidir.
11. Öğrenme için dengeli zorlanma olumlu etki yapar. Bu nedenle öğrencilere kapasitelerine uygun
çalışmalar verilmelidir. Öğrenci bilgiye yeterince maruz bırakılmalıdır.
12. Her beyin özeldir, hiçbir beyin diğerine benzemez. Beyin fizyolojik kurallara göre canlılığını sürdürür. Bu
nedenle yapısal (genetik) ve çevresel etkenlerden etkilenir. Yani her beyin farklıdır. Her çocuk da farklı öğrenir.
İnsan beynindeki sosyallik, öğrenme, dikkat ve diğer zihinsel işlevlerle ilgili olarak patolojik olmayan
varyasyonlar vardır (Neurodiversty, nöroçeşitlilik), bu çeşitlilik her beyni özel kılar.
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Öğrenmenin, nörobilimle birleştirilmesi eğitimcilere birçok kolaylık sağlayacak, öğrenme ve öğretmede verimlilik
artacaktır. Bu amaçla, beynin yapısal ve işlevsel özelliklerinin öğrenme sürecinde dikkate alınması çok
anlamlıdır. Bilişsel fonksiyonlar bu noktada büyük önem kazanmaktadır. Beynin öğrenirken kullandığı mental
süreçler olan bilişsel fonksiyonların aktif kullanımı öğretmede çok daha kolay yol alınmasını sağlayacaktır.
Beyin temelli öğrenme teoriğinin, sınıf düzeyinde pratik kullanıma kazandırılması dileğiyle.
Çünkü Öğretmek Güzeldir.
Olcay KARACA, Nörolog Dr.
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OTİZM VE DİSLEKSİ
UZM. KLİNİK PSİKOLOG
HAKAN AYTAÇ

Çağımızın en önemli iki sendromu olan otizm ve disleksi birbirinden oldukça farklı belirtiler ile kendilerini
gösterse de zaman zaman bu iki tanının benzeyen özellikleri ya da doğru bilinen yanlışları yüzünden
karıştırılmaktadır. Günümüzde son rakamlara baktığımız da doğan her 54 çocuktan biri otizmli olarak dünyaya
gelmektedir. Buna karşılık toplumumuzda disleksili bireylerin yüzdesi de yaklaşık olarak %15 ile %17 arasında
olduğu bilinmektedir. Görülme sıklıkları bu kadar yüksek olunca oluşturulan bilgi havuzundan doğru bilgiyi
seçmek git gide zorlaşmakta ve çocuklarımızın özellikleri birbiriyle karıştırılmaktadır. Otizmli çocuklarımızın
kendi özellikleri sebebiyle özel eğitim desteğine ihtiyaç duyması, bireysel eğitim programı uygulanması ve
öğrenmede yaşadıkları zorluklar aklımıza bir öğrenme bozukluğu olan disleksiyi de getirmekte ve birçok
otizmli çocuğumuz için eş tanı olarak disleksisi de olduğu söylenmektedir. Hâlbuki bu durum çoğu zaman
otizmli çocuklarımızın

zihinsel kapasitesinde, algılamasında, sosyal ve iletişim alanlarında yaşadığı

zorlukların birer çıktısı olarak karşımıza gelmektedir. Otizmli çocuklarımızın yaklaşık yarısın da zihinsel gerilik
maalesef görülmektedir. Tam da bu noktada disleksinin zihinsel bir gerilik olmadığını düşünürsek, zihinsel
kapasite, iletişim vb. sorunlar ile öğrenme zorluğu yaşayan otizmli çocuklarımızın disleksi olmadığı aşikârdır.
Öyleyse burada akıllara şu soru gelmektedir. Zihinsel yetersizliği olmayan ya da ileri bilişsel beceriler gösteren
otizmli çocuklarımız neden öğrenmede zorluk yaşarlar? İşte bu soru ile karşılaştığımız andan itibaren
araştırmalara başlamamız ve ayırıcı tanıyı koymak için gerekli yönlendirmeleri yapmamız gerekmektedir.
Çocuklarımızın disleksi tanısının ya da otizm tanısının yanında komorbid (eşlik eden birden fazla tanı) tanı
alması olağandır. Disleksili çocuklarımız açısından bakıldığın da yaklaşık %5 ‘ i komorbid tanı olarak otizim
tanısı aldığı bilinmektedir. Burada karşımıza çıkan özellikler zamanla birbirine öyle karışmaktadır ki bizi
bağlamdan yani asıl sorun yaşadığımız alandan çıkartabilmektedir.
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Disleksili çocuklarımızın bellek, kavramsal alan, dil alanı ve sosyal alanda yaşadığı zorluklar çocuklarımızın
yanlış değerlendirilmesine yol açabilmektedir. Örneğin sosyal uyumu zayıf içine kapanık, az konuşan
ayrıca dil becerilerinde de zorluk yaşayan disleksili bir birey gördüğümüzde de bu kişi hakkında hemen
otizmli diyebilmekteyiz. Böylece bu çocuğumuzun alması gereken psikolojik desteğin önüne geçip,
çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmekteyiz. Bu özellikleri gösteren bir bireyde tabi ki de otizm
şüphesi göz ardı edilmemelidir ancak peşinen hükmü verip disleksi tanısı başlığı altında alması gereken
sağlık ve sosyal hizmetlerinin önüne geçmemeliyiz.
Eğitim ve sağlık alanında çalışan bireyler açısından baktığımız da bu çocuklarımızın tanıları ile alakalı
yeterli farkındalık düzeyimizin olmaması da her öğrenemeyen çocuğa disleksili, ya da her göz teması
kuramayan bireye otizmli dememize sebep olmaktadır. Farklı gelişim gösteren tüm çocuklarımızın aynı
normal gelişim gösteren akranları gibi birbirine benzeyen ya da ayrışan özellikler gösterebileceğini
unutmadan süreci değerlendirmek ve çocuklarımızın tanıları ile alakalı geniş bir bilgi haznesine sahip
olmak biz eğitimciler ya da ruh sağlığı çalışanları açısından çok kıymetlidir.

Eğitim planları belirlenirken tanı çok önemli bir noktadır. Doğru tanı bizi doğru eğitime, doğru eğitim de
bizi kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız bir birey yetiştirmeye götürmektedir. Farklı gelişim gösteren
bireylerin aslında tümün de yaşadığımız bu karmaşa çocuklarımızın en önemli şeyini yani zamanını
çalmaktadır.
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BİLGİSAYAR VE TELEVİZYONUN
ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ
20 OLUMSUZ ETKİSİ
EĞİTİM DANIŞMANI / YAZAR
BAHAR SARIKAYA
Çocuklarımızın gündelik hayatlarında kullandığı teknolojik aletlerin en başında şüphesiz ki televizyon
ve bilgisayar gelmektedir. Peki bu aletlerin çocuklarımıza zararları nelerdir? Bunları yeteri kadar biliyor
muyuz acaba?
Bilgisayarların yetişkinler kadar, çocuklar üzerinde de etkileyici, kendine bağlayıcı bir etkisi olduğu
şüphesizdir. Zaman zaman çocuklarımızın bilgisayar karşısında büyülenmiş gibi saatlerce durduklarını
fark ederiz. Açlık nedir bilmeden saatlerce kalabilirler, seslenseniz duymazlar. Bu gücün etkisini tam
olarak bilemediğimiz için, bu sürede çocuğu gözlemek, denetlemek ve kontrollü olmak
gerekmektedir.
Bilgisayardaki yazılım programı çocuğunuzun yaşına uygun değilse, çocukları hayal kırıklığına
uğratabilir ve bilgisayarın başarısızlıkla özdeşleşmesine yol açabilir. Yaşına uygun olmayan yazılım
programlarını kullanan çocuklarda; şiddet kullanma, kaba bir dil kullanma, izlediği hızlı ve
animasyonlardan dolayı aşırı hareketlilik, gördüklerinin benzeri yapma ya da alma gibi etkiler
görülebilir.
Günümüz koşullarında hayatının herhangi bir döneminde hiç kimse yok gibidir internet ve TV ile vakit
geçirmeyen. Bilgisayar ve internet çocukların karakteri ve kişilik gelişiminde etkileri nelerdir? Anne ve
babaların çocuklarını bilgisayar ve TV başına kontrolsüzce bıraktıklarında neler olabileceği hakkındaki
fikirleri nelerdir? Bu konuda ki fikirlerimi paylaşmak istedim.
1- Çocukların konuşmaya başlama yaşını geriletir. İletişim gücünü zayıflatır, beslenme bozuklukları
oluşabilir aynı zamanda beslenme alışkanlığını TV izlerken ya da oyun oynarken devam etmek
isteyebilir.
2- Donuk bakışlı olur. Algılama düzeyi düşer, ifade ve becerilerinde yetersizlik söz konusudur.
3- Tepkileri giderek azalır, seslendiğinizde sizi duymaz, ifade ve becerileri zayıflar.
4- Kendini oyalayabilmek için iletişim aracına bağımlı olur. Bağımsız oyun oynama becerilerinde
azalma gözlemlenir.
5- Hayal kurma yeteneğini ve yaratıcılığını kaybeder. Korku ve kaygı duyguları artar ve bu duygularla
baş edebilmeyi öğrenmekte zorluk yaşar.
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6- Oyun kurma ve oyun oynama becerisi azalır, sokak oyunları dediğimiz oyunlardan habersiz olarak
büyür ya da bu oyunlar anlamsız gelir.
7- Kinestetik olarak daha ağır, hareketsiz bir çocuk olarak büyür ve bedensel hareketlilik ,yorgunluk
gerektirecek oyunlara dahil olmak istemez.
8- Uyku saatleri düzensiz olur, Uzun süreli bilgisayar kullanmak çocuklarda fiziksel problemlere yol
açabilir. Bu problemlerin başında; göz rahatsızlıkları, radyasyonun olumsuz etkileri, duruşta ve iskelet
yapısında bozukluklar gelmektedir.
9- Tüketicilik artar, reklamlarını izlediği her ürünü talep eder ve aldırana kadar sizi ağlayarak bunaltır,
yaşı itibari ile görmemesi gereken cinsel içerikli reklamları ya da duymaması gereken kelimeleri sizin
kontrolünüz olmadan öğrenmiş olur ve kaygı yaşar.
10- Özel zevkleri, ilgilendiği bir hobisi olmadan büyür, ya da oynadığı oyunlardaki ,izlediği filmlerdeki
olanakları kendi de benimseme yoluna gidebilir.
11- Şiddetten etkilenir, ve hayatında uygular.
12- Kaybettikçe, bir üst oyuna geçemedikçe hırslanır, öfkelenir, saldırgan olur, kazanamıyorum diye
ağlamaya başlar, ve karşısındakini suçlamayı öğrenir(bilgisayarı),kendini beceremiyorum beceriksizim
olarak görmeye başlar.
13- Yaşından daha küçük bir çocuk gibi konuşmaya ve davranmaya başlar.
14- Okuma oranı azalır, okuma hızı yavaşlar.
15- Yazı yazabilme kabiliyeti geriler, özensizleşir, bilgisayarda yazmak daha hızlı ve pratik gelir .
16- Psikolojik ve sosyal becerileri azalır.
17- Gördüğü, izlediği her şeyi gerçek olarak algılar ve hayatında uygular.
18- Ailesi yada arkadaşları ile vakit geçirmek yerine teknolojik cihazlarla vakit geçirmeyi tercih eder,
genel sohbet konusu olarak dönemin favori olan bilgisayar oyunları, ya da cep telefonları konuşulur.
19- Çocuklar davranışları model alma yoluyla öğrenir, siz çocuğunuzla birlikte vakit geçirirken cep
telefonunuzda oyun oynarsanız, ya da çocuğunuz yemek yesin, sessiz olsun diye kendi cep
telefonlarınıza çocuğunuz için oyun yüklerseniz bunu çocuklarınız için olumlu hale getirisiniz, dışarıda
vakit geçirirken, ya da çocuğunuzun susması gerektiğini düşündüğünüz anlarda eline verip bu durum
ortadan kalktığında aaaa çok oynadın yeter dediğinizde çocuğunuz buna itiraz eder, normal şartlarda
hayır olarak değerlendirdiğiniz davranışları içinde bulunduğunuz şartlara göre tutum değiştirmeniz
çocuğunuzun gözünde oyun yoluyla ona vermiş olduğunuz güven duygusunun sarsılmasına yol açar.
20-Özelikle okul hayatında, arkası arkasına söylenen iki ya da üç cümleli yönergeleri ,söylenilen hızda
anlama-uygulama pratiği azalır.
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TODİCOGNIT
BİLİŞSEL MÜDAHALE
UYGULAMALARI
NEDİR?
todiCOGNIT, öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitiminde kullanılmak üzere geliştirilmiş müdahale
uygulamalarıdır. todiCOGNIT’ in temeli 2016 yılında Nörolog Dr. Olcay Karaca tarafından Özel Öğrenme
Güçlüğü alanında çalışan eğitimcilerin kullanabileceği bilimsel teorik temeli olan uygulamalar oluşturmak
amacıyla yapılan çalışmalardır. Sürece eğitimci, psikolog ve dil konuşma alanlarında çalışan profesyoneller
de dahil olmuş 2019 yılı sonunda todiCOGNIT Bilişsel Müdahale Uygulamaları alana kazandırılmıştır. Bu
süreçte aynı ekip, öğretmenler ve ailelere yönelik ‘’ Disleksi-Temel Bilgiler’’ kitabını yazmış, kitap 2018’de
PsikonetYyayınları tarafından basılmıştır. Aynı zaman diliminde ÖÖG ve Dikkat Eksikliğinde kullanılmak
üzere web tabanlı uygulamaları içeren Türkiye’nin ilk uzaktan eğitim portalı todiTECHNO çalışmaları
başlamış ve todiTECHNO, 2020 yılı Nisan ayında kullanıma açılmıştır.
Öğrenme güçlükleri, nörogelişimsel bozukluklardan olup, bir zeka problemi değildirler. Beynin öğrenme
mekanizmalarında bazı sorunlar vardır. Bu sorunlar bilgiyi algılama, işlemleme veya belleğe kaydı
aşamalarında problem yaratırlar ve öğrenme güçlüğüne neden olurlar.Bilişsel fonksiyonlar (cognitive
functions) beynin öğrenme mekanizmalarıdır. (1) İşitsel algı ve Lisan, (2) Görsel-Uzamsal algılama ve
işlemleme, (3) Bellek ve (4) Yürütücü işlevler olarak 4 temel bilişsel fonksiyon vardır (mesulam, 2002).
Öğrenme güçlüklerinde nedene yönelik eğitim çalışmaları bu alanları kapsamalıdır. Bu programlar ‘’Bilişsel
Müdahale programları’’ olarak bilinir.
todiCOGNIT, bilişsel müdahale çalışmak isteyen öğretmenlerimizin kullanımı amacıyla geliştirilmiş bir
uygulamalar bütünüdür. Uygulayıcıların konu hakimiyetini arttırmak için Teorik (T) kitabı eklenmiştir.
Teorik bölümde, ÖÖG yi daha iyi anlayabilmek için Öğrenmenin ve Disleksinin nörobiyolojilerine yer
verilmiş, bilişsel fonksiyonlar değişik açılardan anlatılmıştır. todiCOGNIT, Beyin temelli öğrenme
zemininde gelişmiş bir uygulama olup, teorik bölümde Beyin temelli öğrenme de anlatılmıştır. Teorik
bölümde ayrıca 6 bilişsel alanla ilgili teorik bilgiler yer almaktadır. Bu altı bilişsel alana ait uygulamaların
olduğu 6 bağımsız kitap bulunmaktadır. Bu kitaplar; Dikkat (D), Görsel uzaysal algı (GUA), Çalışma belleği
(ÇB), Kristalize zeka-Eşzamanlılık (KZEZ), Paternler-Örüntüler (PÖ) ve Yürütücü işlevler-Planlama (YİP) dir.
Her kitapta uygulamalar akademik becerilerin gelişmesi sıralamasına (Kirby, 2004) uygun olarak
verilmiştir.
todiCOGNIT, uygulayıcı eğitimlerine ilk 3 ayda 100’den fazla eğitimci katılmış ve uygulamalar alanda
kullanılmaya başlanmıştır. todiCOGNIT, içerik olarak sürekli yenilenmekte olup, yenilikler ve ilaveler
kullanıcıları ile paylaşılmaktadır. todiCOGNIT,’in her yıl yeni versiyonu çıkacak olup, 3 yılı tamamlayan
eğitimcilerin çok uygun şartlarla yeni versiyon eğitimleri almalarına olanak sağlanacaktır.
todiCOGNIT, ülkemiz şartlarına ve Eğitim Programlarına uyumlu olarak, tamamen özgün olarak
üretilmiştir. Bu özgünlük beliren yeni ihtiyaçlara cevap verecek geliştirmelere olanak sağlamaktadır.
todiCOGNIT, Çünkü Öğre(t)mek Güzeldir.
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