
Çocuğunuzun Organizasyon ve Zaman Yönetimi Konusundaki Sorunlarını Anlama

Bir Bakışta

•Organizasyon ve zaman yönetimi ile ilgili sorunlara beyin temelli durumlar neden olabilir.

•Bu problemleri olan her çocuğun DEHB'si yoktur.

•Çocuğunuzun öğretmenleri  ve  doktoru,  yaşanılan  bu  güçlüğün  nedenini  belirlemede size
yardımcı olabilir.

Çocuğunuz sık sık bir şeyleri yanlış yere koyuyor mu, zaman kavramını yitiriyor mu, işleri
erteleyip duruyor ya da onları yarım mı bırakıyor?  Yönetici işlevler olarak adlandırılan bir
dizi  becerideki zayıflıkları  yüzünden böyle olabilir. Bu zorluklar  diğer  öğrenme ve dikkat
sorunları ile de ortaya çıkabilir. Organizasyon ve zaman yönetimi ile ilgili sorunların neler
olduğu ve nasıl yardımcı olabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Karşılaşabileceğiniz Durumlar

Organizasyon ve zaman yönetimi  ile  ilgili  sorunların belirtileri  yaşlara  göre  değişir.  Okul
öncesi veya  ilkokul  çocuklarında gözlemledikleriniz,  ortaokul veya  lise  öğrencilerinde
gözlemlediklerinizle aynı belirtiler olmayabilir. Ancak genellikle çocuklar her yaşta zaman
gibi bazı kavramları anlayıp takip etmede zorlanırlar.

Siz  ve  öğretmeni,  çocuğunuzun  görevlere  başlamada  ve  zamanında  tamamlamada  sorun
yaşadığını fark edebilirsiniz. Ya da ders kitabı, not defteri, telefon veya ev anahtarı gibi temel
unsurlar da dahil olmak üzere ihtiyacı olan şeylerin asla yanında olmadığını. Bu onun bir
projede puan kaybetmesi ya da evdeki ayrıcalıklardan mahrum kalması anlamına gelse bile,
bir türlü kendini toplayamaz.

Çocuğunuz ayrıca aşağıdaki sorunlarla da karşılaşabilir:

• Bir şey yapmak için ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğunu tahmin etme

• Hedefler belirleme

• Projelerle normal bir hızda ilgilenme (çok hızlı veya çok yavaş değil)

• Ödevlerin teslim tarihinin ne zaman olduğunu hatırlama

• Bir proje yapması  veya bir  görevi yerine getirmesi gerektiğinde lazım olan materyalleri
aldığından emin olma

• Okulda ve evde gerekli materyalleri almayı unutma

• Odasını temizleyip toplama

• Eşyalarını koymak için belirli bir yer belirleyip kullanma

• Okula veya başka yerlere zamanında ulaşma

• Ara verdikten sonra yaptığı işe geri dönme

• Karar verme

• Bir seferde birden fazla şeyi düşünüp yapma

Bu belirtiler en az altı ay sürdüyse, çocuğunuzun doktoru ve öğretmeniyle konuşmak iyi bir
fikirdir. Sonra sorunun ne olduğunu daha iyi anlamak için birlikte çalışabilirsiniz.

1

http://acikmavi.org/acikmavi-detay.php?r=dehb-nedir-dikkat-eksikligi-hiperaktivite-bozuklu%C4%9Fu-5549


Organizasyon ve Zaman Yönetimi ile İlgili Sorunlara Ne Sebep Olabilir

Düzenli  olma ve zamanı yönetebilme sorunları,  tembellik belirtileri  değildir. Ancak belirli
öğrenme ve dikkat sorunlarından doğarlar. En yaygın olanı  yönetici işlev sorunlarıdır. Fakat
çocukları dağınık, düzensiz ve perişan bir hale getiren başka durumlar da vardır. Çocukların
organizasyon ve zaman yönetimi ile sorun yaşamalarının bazı nedenleri:

Yönetici  işlev  sorunları:  Çocukların  plan  yapmalarına,  organize  olmalarına,  önceliklerini
belirlemelerine, ezberlemelerine, dikkat etmelerine ve görevlere başlamalarına yardımcı olan
önemli bir zihinsel beceri kümesindeki zayıflıklardır. Bu becerilerin bir veya daha fazlasında
bir zayıflığa sahip olmak belirli görevleri yerine getirmeyi zorlaştırır.

Yönetici  işlev  sorunları: Bir  engel  veya  resmi  bir  bozukluk  değildir.  Fakat  genellikle
öğrenme ve dikkat sorunları olan çocuklarda ortaya çıkarlar. Bu özellikle  DEHB'li çocuklar
için geçerlidir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu: Çocukluk çağında  en sık görülen beyin temelli
durumdur. DEHB olan çocukların odaklanma, dürtülerini kontrol etme ve yerinde duramama
sıkıntıları vardır. Yönetici işlev sorunları olan herkeste ille de DEHB olacak diye bir kaide
yoktur. Ancak DEHB'si olan kişilerin yaklaşık üçte birinin yönetici işlev sorunları vardır.

Disleksi: Bu  beyin-temelli  durum  okuma  üzerindeki  etkisi  ile  bilinir.  Ancak  disleksi
organizasyon ve zaman yönetimi ile ilgili sorunlara da neden olur. Çocuklar saati söylemede
veya bir programa bağlı kalmakta zorluk çekebilirler. Diğer beyin tabanlı öğrenme sorunları
da organizasyon ve zaman yönetimi ile sorunlara yol açabilir. Örneğin, yazı yazmada problem
ya da matematiksel ifadeleri hatırlamada zorluk gibi birtakım öğrenme sorunları.

Diğer  olasılıklar:  Alkol  kullanımı  (hamilelikte  alkol kullanımının  neden  olduğu  bazı
doğumsal  kusurlardır)  yoksulluk,  ihmal  ve  çocuklukta  yaşanan  diğer  stresli  durumlar  da
hafıza problemlerine ve yönetici işlev sorunlarına neden olabilir.

Sorularınıza Yanıtlar

Yönetici işlev sorunlarını teşhis etmenin resmi bir yolu yoktur. Çocuğunuza yardım etmek 
için ilk adım, DEHB ve disleksi gibi diğer olası nedenleri elemek olabilir. İşte bu adımlarla 
başlayabilirsiniz:

• Çocuğunuzun öğretmeni ile konuşun. Bu bilgi toplamaya başlamak için harika bir yerdir.,
öğretmenin  sınıfta  çocuğunuzla  alakalı  neler  gözlemlediğini  bilmeniz  diğer  uzmanlarla
konuştuğunuzda faydalı olacaktır. Ve öğretmen çocuğunuzun organize olmasına ve her şeyin
yolunda gitmesine yardımcı olmak için farklı stratejiler deneyebilir.

• Bir eğitim değerlendirmesi yaptırın. Disleksi veya DEHB'nin çocuğunuzda organizasyon
ve zaman yönetimi ile ilgili sorunlara neden olduğunu düşünüyorsanız, siz veya çocuğunuzun
öğretmeni,  okuldan  bir  değerlendirme  talep  edebilirsiniz.  Okul  kabul  ederse,  bunun  için
ödeme yapmak zorunda kalmazsınız.  Neticeye  göre,  çocuğunuzun ihtiyaçlarını  karşılamak
için destek ve hizmet servisi alabilirsiniz. Okul, ayrıca 504 planı veya BEP aracılığıyla yazılı
olarak bu durumu taahhüt eder.
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•  Çocuğunuzun  doktoru  ile  konuşun. Endişelerinizi  ve  gözlemlerinizi  doktorunuzla
paylaşın.  Birlikte  ilerlemek  için  bir  plan  yapabilirsiniz.  Bu  muhtemelen  epilepsi,  işitme
sorunu ve  DEHB gibi tıbbi nedenleri elemekle başlayacaktır. Yapılacak testin bir kısmı için
doktor sizi bir uzmana yönlendirebilir.

•  Uzmanlara danışın. Çocuğunuzun doktoru sizi epilepsi veya  DEHB gibi tıbbi sorunları
araştırmak  için  bir  nöroloğa  yönlendirebilir.  Ayrıca  çocukların  nasıl  düşündüklerini  ve
öğrendiklerini anlamak için eğitimli bir çocuk doktoru veya psikoloğa başvurabilirsiniz.

•  Bir  öğrenme  uzmanıyla  konuşun. Bu  profesyonel,  okulun  kullanacağı  aynı  testleri
kullanan eğitim değerlendirmelerini yapar. Ancak ödeme yapmanız gerekecek, çünkü bu özel
bir değerlendirme.

Şimdi Ne Yapabilirsiniz

Çocuğunuzun sorunlarının nedenini ve  etkiledikleri yetenek alanlarını belirlemek, evde ona
nasıl  yardım  edeceğinizi  anlamanıza  yardımcı  olabilir.  Ama  sebebini  bilmeden  bile,
çocuğunuzun zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuzun sorunlarını belirlemek sizi, çocuğunuzu, öğretmeni ve çocuğunuzun doktorunu
kapsayan geniş bir grup çalışmasıdır. Çocuğunuzun sergilediği davranışları  gözlemleyip not
alarak yardım edebilirsiniz. Bu bilgi, cevap aramaya başladığınızda uzmanlara da yardımcı
olacaktır. Nasıl başlayacağınız aşağıda açıklanmıştır:

•Elinizden geldiği kadar çok bilgi edinin. Çocuğunuzun organizasyon ve zaman yönetimi
ile ilgili sorunları hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, mümkün olan en iyi yardımı bulmak o
kadar kolay olacaktır. Çocuğunuza yardım etmek için evde yapabileceğiniz basit şeyler de
vardır.

•Gözlemleyin ve not alın. Çocuğunuzun davranışlarını gözlemleyerek zaman algısını nasıl ve
ne  zaman  kaybettiğine  dair  ipuçları  toplayabilirsiniz.  Çocuk  doktoru,  öğretmenler  ve
uzmanlarla konuşurken tuttuğunuz notlardan yararlanabilirsiniz.

•Yapılacaklar listesi ve kontrol listeleri oluşturun.  Çocuğa verilen bir görevi yönetilebilir
parçalara veya aşamalara ayırın. Bu, çocuğunuzun çalışmaya başlamasına yardımcı olabilir ve
karar verme konusundaki endişesini azaltabilir. Özel talimatlara ve görsel hatırlatıcılara sahip
kontrol listeleri, dikkati dağıtırsa yeniden başlatılmasına yardımcı olabilir.

•Çocuğunuz  için  düzenli  rutinler  oluşturun  ve  buna  bağlı  kalın. Zaman  yönetimi
konusunda zorlanan çocuklar, düzenli  bir  rutine kavuşunca,  genellikle kendilerini  güvende
hissederler.  Eğer  rutin  herhangi  bir  nedenden  dolayı  değişirse,  çocuğunuzu  önceden  bu
değişime hazırlamaya çalışın.

•Zamanı  verimli  kullanabilmesi  için  takvimleri,  ajandaları  ve  uygulamaları  deneyin.
Çocuğunuzun yaşına bağlı olarak, işleri, okul ödevlerini ve aktivitelerini planlaması için bir
takvim veya ajanda kullanmasını sağlayın. Nasıl kullanacağını öğrenmesi için yardıma ihtiyaç
duyabilir.  Ona  nasıl  yapıldığını  göstermek  için  büyük  bir  aile  takvimi  hazırlayın.
Çocuğunuzun  zamanı düzgün kullanmasına yardımcı olmak için ücretsiz veya ucuz mobil
uygulamaları da deneyebilirsiniz.

•Yeni stratejiler deneyin. Sürekli olarak eşyalarını kaybeden, işlerini bitirmeyen ve hep geç
davranan bir çocukla uğraşmak sinir  bozucu olabilir. Ebeveyn Koçluğu merkezindeki bazı
davranış tavsiyelerinin yardımı olabilir.
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•Diğer  ebeveynlerle  irtibata  geçin. Öğrenme  ve  dikkat  sorunları  olan  çocuklarda
organizasyon ve zaman yönetimi  ile  ilgili  sorunlar  oldukça yaygındır. Aynı  durumda olan
birçok ebeveyn, sizin neler yaşadığınızı gayet iyi anlayabilir. 

Çocuğunuzun organizasyon ve zaman yönetimi ile ilgili sorunları, onun kontrol edebileceği
bir şey değildir. Fakat organizasyon becerilerini geliştirebilecek yollar vardır. Bu sorunlara
neyin yol açtığını bilmek, yardımcı olabilecek stratejileri bulmanıza olanak sağlar.

Anahtar Bilgiler

•  Yönetici  işlev  becerileri,  planlama  yapmamıza,  organize  olmamıza,  dikkatli  bir  şekilde
görevlerimize başlayıp tamamlamamıza yardımcı olur.

•  DEHB ve disleksi gibi öğrenme sorunları olan çocuklarda, yönetici işlev becerileri yaygın
olmakla birlikte bu beceriler tam fonksiyonlu olarak çalışmaz.

•  Çocuğunuzun düşüncelerini  ve eşyalarını düzenlemeyi  öğrenmesine yardımcı  olmak için
evde ve okulda kullanılabilecek stratejiler vardır.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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