iç kağıt 80 gr 1. hamur

SIRT ebadını doğru olup olmadığını lütfen kontrol edin

Quinn/Stern

“DEHB’li olan 8-13 yaş arası çocuklar içindir.”

0,6
mm

Frene Basmak

Frene Basmak

Çocuklar İçin: DEHB’i Anlamak ve Kontrol Altına Almak

Çocuklar kendilerinde dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite olduğunu
öğrendiklerinde, bunun ne anlama geldiğini anlamak için yardıma
ihtiyaç duyarlar. Frene Basmak, çocuklara bu kavramları açıklarken
içinde bulundukları durumun kontrol altına alınması için etkili araçlar
sağlamakla kalmıyor aynı zamanda yaşadıkları deneyimler nedeniyle
zorlandıkları alanlardaki soruları yanıtlayarak onların rahatlamalarına
ve yapmak istedikleri için cesaret bulmalarına destek oluyor.

Çocuklar İçin:
DEHB’i Anlamak ve
Kontrol Altına Almak

DEHB’li çocuklar ZEKİ VE YETENEKLİLER!

DEHB’li çocuklar YALNIZ hissetmek zorunda değil!

Frene Basmak

Onların kendi güçlü taraflarını bulup takdir etmeleri çok önemli! Bu
nedenle kitabın en önemli amaçlarından bir diğeri çocukların güçlü
yanlarına da vurgu yaparak özgüven gelişimine katkıda bulunmaktır.

Milyonlarca çocuk öğrendikleri başarılı yöntemlerle kendilerine
yardımcı olacak tekniklerden faydalanarak, mutlu ve sağlıklı bir yaşam
sürebilir.
Frene Basmak, DEB (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) veya DEHB (Dikkat
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) olan çocuklara okulda ve okul
dışında başarılı olmaları için katkı sağlayarak her türlü dikkat bozukluğunun yönetilmesi için planlar sunuyor. Organize olmak, odaklanmak,
dikkat geliştirme, zaman yönetimi ve planlama becerilerinin yanı sıra
ödev yapabilme motivasyonunun güçlendirilmesi için pratik yöntemlerle donatılmış bu kitapta arkadaşlık kurmak, duyguları kontrol
etmek ve sağlıklı olmakla ilgili stratejiler de bulacaksınız.

Yazarlar: Patricia O. Quinn
ve Judith M. Stern
Çeviren: Tuğba Asmazoğlu
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20. Yıl Dönümü
Baskısı Hakkında
Yirmi yıl! Frene Basmak kitabının 20 yıl önce basılmış olduğunu öğrendiğimizde ilk aklımıza gelen “Sanki dün gibi!” oldu.
1990’ların başından bu yana Frene Basmak kitabını yüzlerce, binlerce kız
ve erkek çocuğunun okuduğunu düşündük. Artık hepsi birer yetişkin olmuş,
belki çocukları bile olmuştu. Frene Basmak’la ilgili deneyimlerini bizimle paylaşan yüzlerce çocuk ve ebeveyn oldu: Davranışlarından dolayı anlaşılamayan bir çocuğun, annesine “Benim de diğer çocuklar gibi akıllı ve yetenekli
olduğumu anlatan Frene Basmak kitabını okumalısın.” demesi ve annenin
bunu bizimle paylaşması gibi. Sınıfta kitabımızdaki raporun sözlü sunumu için
ayağa kalkarak gururla “Bende dikkat eksikliği var ve ben frene basmayı öğreniyorum!” diyen 4. sınıf öğrencisi gibi ya da çocuk kliniğindeki danışmanın
kendi çevrelerinde DE/HB tanısı alan çocuklara bu kitabı önerdiklerini bize
söylemesi gibi. Biz mutlulukla tüm bunlara Frene Basmak hikâyeleri diyoruz.
Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki çocuklar kitabımızın İspanyolca, Japonca, Fince, Portekizce, Çince, Arapça ve İbranice tercümeleri sayesinde DE/HB
hakkında daha fazla bilgiye sahip oldular.
Kitabımızın ilk basımında yaşadığımız zorlukları düşündük. 1990’larda,
DE/HB’i olan çocukların belirtileri ve bunlarla pozitif bir biçimde nasıl başa
çıkılabileceğiyle ilgili, kurgusal olmayan eğitici bir kitap yoktu. Yayıncılar bizim
DE/HB’i olan bir erkek çocuğunun hayatı yerine kurgu bir kitap yazdığımızı düşündüler. Bizim amacımız bu değildi. Yıllarca DE/HB’i olan çocuklarla çalıştık.
Onları çok iyi tanıyorduk. DE/HB’i olan çocukları ve o dönemde genelde gözden kaçan ve teşhis alamayan kız çocuklarını da güçlendirmek istiyorduk. Biz
çocukların doğrudan kendileriyle, kendilerinin anlayabileceği bir dilden konuşacak gerçek bir kitabı hak ettiklerine inanıyorduk. Ülkenin dört bir yanındaki
ebeveynlerden ve başka ailelerle paylaşmak için çalışmamızın birer kopyasını
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ofislerinde bulunduran profesyonellerden muhteşem şeyler duymuştuk. Frene Basmak’ın orijinal baskısını yapan yayınevinin her birimiz için profesyonel
bir ışık olduğu kesindi.
20 yılda çok şey değişti, özellikle DE/HB tanı ve tedavisine duyulan saygı.
Artık çok daha fazla çocuk teşhis alabiliyor. DE/HB’in tedavisi için yeni nesil
uzun süreli ilaçlar (uyarıcı ya da değil) mevcut. Öğretmenler, sınıftaki çocuklarda DE/HB’in etkilerini fark etme ve etkili müdahale sağlama konusunda
daha eğitimliler. DE/HB’li çocukları tedavi eden rehberler ve terapistler hem
çocuklara hem de ailelere önemli hizmetler sağlayabiliyor. Koçlar ve diğer bilişsel-davranışsal terapistlerin de DE/HB tedavisinde etkin rolü var.
Tüm bunlara rağmen geçmişe dönüp baktığımızda çok şeyin de aynı kaldığını fark ettik. Çocukların hâlâ “DE/HB’leri, bunun onları nasıl etkilediği semptomları, duyguları ve başarılı olmak için akademik performanslarını
nasıl kontrol edecekleri” ile ilgili ne yapacaklarını öğrenmeye ihtiyaçları var.
Çocuklar DE/HB’in yönetilebilir olduğuna dair anlaşılır ve tatmin edici açıklamalara ihtiyaç duyuyorlar. Bizim bu kitabı yazmamızdaki birincil neden olan
DE/HB’li çocuklar, 20 senedir öğrendiklerimizi paylaşmak için motivasyonumuzun devam etmesini sağlıyor.
Frene Basmak’ın “20.yıl baskı”sını sizlere sunmak büyük bir gurur.
Dr. Patricia O. Quinn,
Judith M. Stern ,MA

8

iç kağıt 80 gr 1. hamur

SIRT ebadını doğru olup olmadığını lütfen kontrol edin

Quinn/Stern

“DEHB’li olan 8-13 yaş arası çocuklar içindir.”

0,6
mm

Frene Basmak

Frene Basmak

Çocuklar İçin: DEHB’i Anlamak ve Kontrol Altına Almak

Çocuklar kendilerinde dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite olduğunu
öğrendiklerinde, bunun ne anlama geldiğini anlamak için yardıma
ihtiyaç duyarlar. Frene Basmak, çocuklara bu kavramları açıklarken
içinde bulundukları durumun kontrol altına alınması için etkili araçlar
sağlamakla kalmıyor aynı zamanda yaşadıkları deneyimler nedeniyle
zorlandıkları alanlardaki soruları yanıtlayarak onların rahatlamalarına
ve yapmak istedikleri için cesaret bulmalarına destek oluyor.

Çocuklar İçin:
DEHB’i Anlamak ve
Kontrol Altına Almak

DEHB’li çocuklar ZEKİ VE YETENEKLİLER!

DEHB’li çocuklar YALNIZ hissetmek zorunda değil!

Frene Basmak

Onların kendi güçlü taraflarını bulup takdir etmeleri çok önemli! Bu
nedenle kitabın en önemli amaçlarından bir diğeri çocukların güçlü
yanlarına da vurgu yaparak özgüven gelişimine katkıda bulunmaktır.

Milyonlarca çocuk öğrendikleri başarılı yöntemlerle kendilerine
yardımcı olacak tekniklerden faydalanarak, mutlu ve sağlıklı bir yaşam
sürebilir.
Frene Basmak, DEB (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) veya DEHB (Dikkat
Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) olan çocuklara okulda ve okul
dışında başarılı olmaları için katkı sağlayarak her türlü dikkat bozukluğunun yönetilmesi için planlar sunuyor. Organize olmak, odaklanmak,
dikkat geliştirme, zaman yönetimi ve planlama becerilerinin yanı sıra
ödev yapabilme motivasyonunun güçlendirilmesi için pratik yöntemlerle donatılmış bu kitapta arkadaşlık kurmak, duyguları kontrol
etmek ve sağlıklı olmakla ilgili stratejiler de bulacaksınız.

Yazarlar: Patricia O. Quinn
ve Judith M. Stern
Çeviren: Tuğba Asmazoğlu

9

786257

406956

