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Neden gerekli? 

• Özel gereksinimli çocuklar ile cinsellik ve cinsel rolleri 
üzerinde çalışmanın somut ve çok önemli yararları 
bulunmaktadır. 

• Bunlar arasında, sosyal becerilerin gelişmesi, kendine güven, 
bağımsızlaşma, davranışlarda olumlu değişiklikler, cinsel 
istismardan korunma ve kaçınma, cinsle yolla bulaşabilecek 
hastalıklar ve istenmeyen hamileliklerden korunma 
gelmektedir. 

 



Neden? 

• Ne yazık ki, özel gereksinimli çocuklar kendilerini tanıma 
ve cinsel kimlik oluşturma konusunda, akranları ile aynı 
kurallara ve bilgi seviyesine sahip değiller 

 

• Her çocuk kendi gelişimini doğru ve uygun şekilde öğrenme 
ve bilme hakkına sahiptir… 



Cinsellik ve cinsel kimlik 

• Özel gereksinimli çocuklar için cinsellik ve cinsel kimlik 
yaşamının bir parçası olmaktan çok bir sorun yumağı oalrak 
görülmektedir. 
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• Bu eğitim bir anlık değil yaşam boyu süren bir süreç olarak ele 
alınmalıdır. 

 

• Toplumda genellikle özle gereksinimli çocukların cinsel kimlikleri 
olmadığı ya da bu konuya çok fazla eğilimleri olduğu gibi kulaktan 
dolma bilgiler bulunmaktadır. 

 

• Bu çocukların her zaman çocuk kalmayacağı gerçeğini bilmek 
gerekmektedir. 

 

• Çocuklarla çalışan veya bakımını üstlenenlerin önyargılarından 
kurtulmaları gerekmektedir.  

 



Sosyal gelişim açısından 

• Amerikan Psikyatri akademisinin raporlarına göre, cinsellik 
ve cinsel kimlik eğitimi sadece vücut bölgeleri ve biyoloji 
olarak ele alınmamalıdır. Bu becerilerin kapsamlı olarak ele 
alınıp öğretilmesi bireyin sosyal gelişiminde önemli bir role 
sahiptir. 

• Bu konuda bireyin kendisinden beklenen sosyal rolleri 
gerçekleştirmesinde dışarıdan destek alma gereksinimini 
dikkate almamız gerekmektedir. 

• Özel gereksinimli öğrencilerin toplumla iç içe yetişmesi ve 
yaptıkları bazı sosyal hatalardan ders çıakrma fırsatlarının 
bulunması gerekmektedir. 
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Doğru bilgilendirme cinsel istismarı 
azaltıyor 

• 3 kat daha fazla istismar 

.Özel gereksinimli kadınların %80 istismara uğruyor (ABD) 

• Kendini savunamama 

• Olayı yetkili birimlere bildirememe 

• Neyin tehlikeli olacağına ilişkin bilgi sahibi olmama 

• Çok fazla yetişkinle temas, bakıcı vb. 

• Özel gereksinimli çocukların kafalarındaki soru işaretleri 
azalmalı 

 

 

 



Doğru bir programın içerik ve bileşenleri 

• Vücut bölümleri 

• Kişisel bakım ve hijyen 

• Ergenlik değişimleri 

• Sağlıksal incelemeler 

• Sosyal beceriler 

• Cinsel ifadeler 

• Doğum kontörlü yöntemleri 

• Cinsel davranış ve kimlik hak ve sorumlulukları 



Programın öğretimi bireye özgü olmalı 

• Öğrencinin BEP da yer almalı 

• Bilgilendirme ilk adım ama ÖGÇ öğrenme biçimlerini dikkate 
alarak!!! 

• Animasyon, gösteri oyun ve etkinlikler tasarlanabilir 
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