INTERNATIONAL ICT SEAGULLS & LEADING SEAGULLS PROJECTS
Değerli Öğrenci Arkadaşlarımız,
Toplumda empati yoluyla engelli farkındalığı yaratma projesini yürütürken yol
gösterici olması açısından aşağıda
yer alan soruların sizler tarafından yanıtlanması büyük önem taşımaktadır.Bu konuda
göstermiş olduğunuz ilgi ve yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz
(Lütfen aşağıdaki ifadelere ilişkin görüşünüzü en iyi yansıtan cevabı daire içerisine alarak
işaretleyiniz)

1) Sizce nasıl bir engelinizin olması yaşamınızı en zor hAle getirir?
a) Görme
b) Duyma
c) Konuşma
2) Engellilerin sizce en büyük problemi nedir?
a) Empati kurulmaması
b) Toplumdan soyutlanması
c) Yaşamlarını kolaylaştıran imkanların yetersizliği
3) Ülkemizde engellilere sağlanan şartları yeterli buluyor musunuz?
a) Yeterli buluyorum
b) Yeterli bulmuyorum
c) Bir bilgim yok
4) Daha önce engellilere yardım amaçlı bir projeye katıldınız mı?
a) Katıldım
b) Katılmadım
c) Böyle bir projeden haberim yok
5) Yakın çevrenizde engelli bir tanıdığınız var mı?
a) Var
b) Yok
c) Varsa da haberim yok
6) Komşunuzun görme engelli bir çocuğu var ve sizinle arkadaş olmak istiyor

a) İyi iletişim kurabileceğimizden emin değilim.
b) Engelleri arkadaşlığımıza engel değil.
c) Onu kırmamak için ara sıra görüşürüm.

7) Yolda yürürken karşıdan engelli bir vatandaş geliyor. Böyle bir durumda ne
tepki verirsiniz?
a) Haline üzülürüm ve yanına gidip yürümesine yardım ederim.
b) Yolunda bir engel var mı diye kontrol ederim.
c) Yoluma devam ederim, özel dikkat göstermem.
8) Ailenizle alışveriş merkezine gittiniz ve aceleniz var. Çok yakında bir engelli
park yeri gördünüz
a) Oraya park edebiliriz zaten işimiz çabuk biticek.
b) Park etmem, ihtiyacı olan biri gelebilir.
c) Yakalanırsak cezası var en iyisi park etmemek.
9) Sınıfınıza yeni öğrenci olarak dil ve konuşma yetersizliği olan engelli bir birey
geldi
a) Engellilere özel bir okulda daha rahat olabilir.
b) Onun sınıfa ısınmasını sağlarım, onunla arkadaş olurum.
c) Benim için pek bir fark oluşturmaz.
10) Satranç turnuvasına katıldınız ve rakibinizin işitme engeli var
a) Ona üzülürüm ve diğer rakiplerimle oynadığım gibi oynamam.
b) Diğer rakiplerime nasıl davrandıysam ona da öyle davranırım.
c) Satranç turnuvalarına engelli ve engelsizler birlikte katılabiliyor mu?
11) Televizyon izlerken stand-up show’da konuşma engelinin güldürü konusu
yapıldığını gördünüz
a) Önemsemem, zaten bu showlar ciddi olmak için yapılmıyor
b) Birçok farklı konu varken insanları incitebilecek bir konu seçilmesi beni rahatsız eder.
c) Rahatsız olan izlemez, herkesin izleme zorunluluğu yok sonuçta.
12) Uzun süredir boş olan karşı dairenize yürüme engelli biri taşındı
a) Hayatımda farklılık oluşturmaz.
b) Apartmana rampa yapılması için annemlerle konuşurum, onlar da yöneticiye bildirirler.

c)Yeni komşumuzun yerleşmesine yardım ederiz.
13) Bir engelli adayı olduğunuzu hiç düşündünüz mü?
a) Düşünmedim
b) Düşündüm
c) Neden düşüneyim?

