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Farklılıklar Dünyası 
 

Göçmen öğrencilerin uyumu üzerine bir senaryo 

 

Senaryonun gerçek tanımlaması 

Mahmud, iki yıl önce Afrika’daki Gine’den Portekiz’e geldi ve bir yıl önce küçük bir şehre taşındı. O, 

on bir yaşındadır ve onun annesi Portekiz kökenli olmasından dolayı Portekizceyi oldukça iyi 

konuşur. Onun babası Gineli ve müslümandır. Mahmud, dördüncü sınıfa giden aktif, hayat dolu ve 

kibar bir erkek çocuğudur. Mahmud, son zamanlarda babasına Portekiz’deki Okulu sevmediğini ve 

böylece okula gitmeye devam etmesini gerektiren bir neden görmediğini, Afrika’daki okula geri 

gitmeyi tercih ettiğini anlatır. Babası okul gezilerinde yer almasına engel olur. Öğretmeni 

Mahmud’un anne ve babasına birkaç mesaj gönderir ve okula gelmeleri için davet eder. Fakat ne 

biri ne diğeri okulda gözükmemiştir. Mahmud’un öğrenme dosyası bazı zayıflıklar gösterir; o 

öğrenmeyi sevmez, ödev yapmaz veya öğrenmek için çaba harcar ve okumada zorluklar yaşar. 

 

Kahraman Öğrencinin Tavrı ve Davranışı 

Mahmud, koltuk değneğinin desteğiyle hareket eder ve oynamak için dışarı çıkmak yerine aralarda 

bilgisayar başında oturmaya alışıktır. Sınıfındaki diğer kız ve oğlanlarla iletişimi azdır. Her fırsatta 

dersleri kaçırır ve öğretmen neden dersi kaçırdığını sorduğunda, hasta olduğuyla ilgili çeşitli 

cevaplar verir. Fakat ailesi tarafından yazılmış tıbbi bir belge veya özür kartı asla getirmez.  

 

Sınıf Arkadaşlarının Tavrı ve Davranışı 

Mahmud, koltuk değnekleri ile yürüdüğünden, sınıf arkadaşları onunla nadiren oynar; onlar sadece 

ona bakar ve onu “özel” olarak çağırırlar. Bazen o, sınıf arkadaşlarıyla konuştuğunda, arkadaşları 

ona güler ve onu gerçekten kızdırır. Diğer çocuklar ise onun Portekizce kelimeleri kullanma şekli ile 

eğlenir ve sınıfta okumada sorun yaşadığında ona gülerler. 

 

Öğretmenlerin Tavrı ve Davranışı 

Sınıf öğretmeni öğrenci kaydında Mahmud hakkında bilgi araştırır. Fakat ne kadar geriye gittiyse 

de( bir yıl) onun yaşamış olduğu öğrenme zorluğuyla ilgili kayıt yoktur. 

Sınıf öğretmeni, Mahmud’un uyum ve bazı öğrenme güçlükleri gibi birkaç problemden muzdarip 

olabileceğini zaten fark etmişti ve böylece durumla ilgilenmeleri için okul psikologu ve özel eğitim 

desteği öğretmenlerine durumu söyler. 

Sınıf öğretmeni, Mahmud’un öğrenme zorluğu hakkında özellikle endişelidir ve böylece 

Mahmud’un okumada ve yazmada incelenmesi gereken zorluklarının olduğunu kaydeder. O, önce 

müdahale etmek yerine Mahmud’un durumunu bir uzmanın değerlendirmesi için bekler  

Sınıf öğretmeni, sınıfın Mahmud’a olan tavrı konusunda endişelidir ve böylece öğretmen, 

Mahmud’a diğerlerinin dedikleri şeyleri veya ona güldükleri zaman kafaya takmamasını söyler. 

 Sınıf öğretmeni ve başöğretmen Mahmud’un annesinin rahatça Portekizce iletişim kurabileceğini 

varsayarak sürekli okula çağırır. Fakat çalıştığından dolayı okula ve randevulara gelemez. 
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Ebeveynlerin Tavrı ve Davranışı 

Mahmud’un annesi oğlunun sorunları söylendiğinde büyük bir endişe göstermez çünkü o,oğlunun 

okuldaki başarısının önemli olduğunu düşünmez. O,her zaman Gine’ye geri dönebileceklerini ve bu 

problemlerin öneminin kalmayacağını iddia eder. 

Mahmud, neden bütün çocukların çalışma gezilerine gidip onun gidemediğini anlayamaz. Sınıf 

öğretmeni, Mahmud’a anne ve babasının gerekli yetkilendirme formunu imzalamadığını söyler. 

Mahmud hayvanat bahçesine ve Lizbon’daki deniz hayvanat bahçesine çalışma gezisine gitmek 

için imzalanacak bir form aldı. Fakat onun babası böyle çalışma gezilerine gidemeyeceğini söyledi 

çünkü onlar okul sorunları ile ilgili değildi. 

Mahmud, eve öğretmeninden ailesini okul görüşmelerine davet eden bir not getirdiğinde, babası 

okula gidenlerin oğullar olduğunu aileler olmadığını söyler. Babası, Mahmud’u okulda ev hayatı 

hakkında konuşmaması hakkında uyarır. Portekiz’deki okulda zorunlu olduğunu ve bir 

zorluluğunun yapılması gerektiğini, başka bir şeyin gerekli olmadığını söyler. 

Mahmud’un annesi bir restoranda aşçıdır ve ikinci iş olarak birkaç eve temizliğe gider. Annesi 

Mahmud’un okuldaki zorluk ve üzüntüleri ile ilgilenmesine rağmen çok fazla önem veremez çünkü 

onun için önemli olan şey Mahmud’un iyi bir evlat olması; evde yardım etmesi komşularının 

arasında arkadaşlarının olmasıdır. Mahmud’un geleceği için öğrenmenin önemli olduğunu görmez 

onun için Mahmud büyük kardeşi gibi mümkün olduğu kadar erken çalışmaya hazırlanmalıdır. 

Mahmud’un delikanlı ve artık okula gitmeyen, geçici işlerle biraz para kazanmaya çalışan bir abisi 

vardır. 

 

Okul Müdürünün Tavrı ve Davranışı 

Okulun müdürü, beden eğitimi öğretmeni, ingilizce öğretmeni, özel ihtiyaçlar eğitim destek 

öğretmeni, psikolog, sınıf öğretmeni ve tüm öğretmenlerle bir görüşme düzenler. Mahmud’un 

durumu ile ilgilenmeleri için kurallar ister ve bütün öğretmenlerin yapabileceklerin en iyisini 

yapmalarını söyler çünkü Mahmud daha on bir yaşında ve bir şeyler mümkün olduğu kadar kısa 

sürede yapılmalı. Bununla birlikte, sınıf konseyine usul ve eylemler transfer eder ve gelişmelerden 

haberdar olmak istedi. 

 

Diğer Kişilerin Tavrı ve Davranışı 

Psikolog, Mahmud’un durumuna duyarlılık gösteriyor. Fakat onun gündeminde birçok benzer 

durum olduğundan Mahmud’un muayenesini bir ay sonraya programlıyor. 

Özel ihtiyaç eğitim destek öğretmeni, Mahmud’un psikolojik özgeçmişini alana kadar bir şey 

yapamaz böylece şu anda onun yapabileceği hiçbir şey yoktur. 


