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Değerlendirmenin Amacı: 

Amacımız çocuğunuzun bilişsel ve öğrenme becerileri, yönetici işlevleri, dil 

gelişimi, motor becerileri ve sosyal-duygusal becerileri gibi birçok farklı 

alanda ölçüm yaparak güçlü ve gelişime açık yönlerini ortaya çıkarmaktır. 

Değerlendirmelerimiz her çocuk için “kişiye özel” olarak tasarlanır. 

Yapacağımız değerlendirmenin kapsamı ve derinliği çocuğunuzun gelişimsel 

sürecini dikkate alarak, onun ihtiyacına göre belirlenir.  

 
 

• Değerlendirme sayesinde çocuğunuzun, 
 
✓ Dünyayı anlamlandırırken devrede olan zihinsel süreçleri,  
✓ Bilgiyi algılama ve kullanma süreçleri, 
✓ Öğrenme becerisini etkileyen faktörler,  
✓ Güçlü yönlerini kullanarak gelişime açık yönlerini nasıl 

destekleyeceğiniz 

hakkında bilgi sahibi olursunuz. 

Çocuğunuzun okulda veya evde yaşadığı zorlukları doğru tanımlayıp 

anlayabildiğimiz zaman, ihtiyacına yönelik uygun müdahaleleri belirleyebiliriz. 

Değerlendirmeyi yapan uzman, bunun için sizden (ve mümkün/gerekli olan 

durumlarda öğretmenlerde ve başka meslektaşlarından) elde ettiği bilgileri 

değerlendirmenin sonuçlarıyla birlikte analiz eder. Elde edilen sonuçlara göre, 

çocuğunuzun ihtiyaçlarını gözeterek okul ve ev için öneriler hazırlar.   

Değerlendirmeye Gelmeden Önce Nelere Dikkat Edilmeli? 

→ Değerlendirme öncesinde “sınav, test” gibi okul-not çağrışımlarına yol 

açabilecek ifadeler kullanmamanızı öneririz. Bunun yerine hangi alanda 

güçlü olduğu ve hangi alanda zorlandığına dair bilgi alacağı bir “çalışma” 

olarak tanıtabilirsiniz. Çocuğunuza bazı çalışmalarda zorlanabileceğini, 

bunun normal olduğunu ve her şeyi doğru yapmasının beklenmediği, önemli 

olanın elinden geleni yapmaya çalışması olduğunu açıklayınız.   

→ Değerlendirmeye gelirken özellikle yapmaktan hoşlandığı ve onun için 

önemli olan bir aktiviteyi kaçırmaması önemlidir. Çünkü bu durum 

çocuğunuzun en iyi performansını göstermesine izin vermeyebilir. Bu 

nedenle değerlendirme için belirlenen zamanın bu şekilde önemli bir aktivite 

yerine geçmemesine özen göstermenizi rica ederiz.  

→ Çocuğunuzun yorgun ve uykusuz olmaması, dinlenmiş ve karnının tok 

olması çocuğunuzun en iyi performansını gözlemleyebilmemiz açısından 

önemlidir. Eğer çocuğunuzun çalışma esnasında acıkacağını düşünürseniz, 

yanında karnını tok tutacak atıştırmalıklar bulundurmanız tavsiye edilir. 

→ Çocuğunuzun günlük olarak kullandığı ilaçlar varsa, doktorunuz aksini 

belirtmediği sürece, değerlendirme günü de normal düzeninde kullanmaya 

devam etmeli ve değerlendirmeyi uygulayacak olan uzman bu konuda 

bilgilendirilmelidir.  

→ Hayatında önemli olan yeni bir durum varsa (taşınma, hastalık gibi), bunu 

değerlendirmeye gelmeden önce mutlaka uzmana bildiriniz.  

→ Çocuğunuzun yeni bir ortama alışmak için zaman ihtiyacı olduğunu 

düşünürseniz, uzman ile bu konuyu değerlendirme öncesinde paylaşınız.  


