Görme Engellilere Davranış
Bir görme engelliye yardımcı olmak istiyorsanız aşağıda ki bilgileri edinmeli ve bunlar
doğrultusunda hareket etmelisiniz.
* Yürürken siz onun değil, o sizin kolunuza girmelidir.
* Kaldırım kenarı veya merdiveni anlaması için yarım adım gerinizden gelmelidir.
* Merdiven inerken eğer varsa tırabzandan yararlanmak isteyebilir. (Kaldırım iniş ve
çıkışlarında sürekli sözlü uyarılara gerek yoktur. O sizi yarım adım geriden izlediği için
biraz yavaşlamanız yeterlidir.)
* Ona ismiyle hitap ediniz; aksi halde kiminle konuştuğunuzu anlamayabilir.
* Konuşurken görmek veya kör gibi kelimeleri kullanmaktan çekinmeyin ve yanından
ayrılacağınızda sözlü olarak bildirin.
* Eğer size yol veya yön sorarsa, sözcüklerle kesin ve anlaşılır biçimde izah edin. El ile
işaret etmenin veya göze hitaben yönlendirmelerde bulunmanın yararı yoktur.
* Görme engelli birini uzaktan bağırarak yönlendirmeniz hem rahatsız edici hem de
tehlikeli olabilir. Olanağınız varsa yardım etmek için yanına gidin.
* Duraklarda hangi otobüsün geldiğini öğrenmek isteyip istemediğini sorabilirsiniz. Sizin
otobüsünüz daha önce geldiyse ayrılacağınızı mutlaka belirtin.
* Kapıları yarı açık bırakmayın; onunla daha önce bulunmadığı bir odaya girerseniz onu
odanın ortasında yalnız bırakmayın, bir sandalye veya koltuğa kadar götürün.
* Yemekte et varsa kesmek için yardım isteyip istemediğini sorun; yemeklerin yerlerini
ayrıntılı olarak tarif edin.
* Yatılı olarak evinize geldiğinde ona tuvaletin, gardırobun, pencerenin, prizin, elektrik
düğmelerinin, yerlerini gösterin. Ayrıca ışıkların açık olup olmadığını bilmek isteyebilir.
* Eğer arzu ederseniz sizinle körlüğü hakkında konuşabilir ama bu eski bir hikayedir.
Oysa sizin olduğu gibi bir görmeyenin de ilgilendiği birçok konu vardır.
Görme Engelli Kimdir?
* Görme engelli kişi, himayeye muhtaç, acınacak ve çaresiz bir insan değildir.
* Diğer insanlardan farklı, olağanüstü yetenekleri olan, başkalarının duyamadığı sesleri
duyan mucizevi bir kişi değildir.
* Diğer insanların sahip olduğu olumlu ve olumsuz özelliklerin hepsi onda da mevcuttur.
(Görme engelliler arasında da başarılı-başarısız olanlar, bencil veya toplum çıkarlarını
düşünen insanlarda bulunabilir.
* Görme engelli kişi de herkes gibi bir insandır. Farklı yazı sistemi ile o da aynı kitapları
okur.
* Farklı metotlarla o da aynı bilgileri ve eğitimi alır.
* Diğerleriyle aynı okulları, iş yerlerini, caddeleri, eğlence yerlerini vs. paylaşır.
* Görme engelli olmak diğer insanlardan farklı bir kişiliğe sahip olmak demek değildir.

