
Disgrafi ve Disleksi (öğrenme güçlüğü) arasındaki fark nedir.?

Disleksi   ve  disgrafi  nin her  ikisi  de  öğrenme  ile  ilgili  problemlerdir.  Disleksi öncelikli
olarak okumayı  etkiler.  Disgrafi daha  çok  yazı  yazmada  etkili  olan  bir  sorundur.  Farklı
problemler  olmalarına karşın ikisi  de kolaylıkla  karıştırılabilir. Benzer  belirtileri  vardır  ve
çoğunlukla beraber ortaya çıkarlar. Bu basit tablo onları birbirlerinden ayırt etmenize yardım
edebilir.

Disgrafi Disleksi

Nedir?

Yazı yazma işlemi ile ilgili 
zorluğu kapsayan bir 
problemdir. Çocuklar 
düşüncelerini ve fikirlerini 
yazılı biçimde düzenlemede ve 
onları ifade etmekte de 
zorlanabilir. 

Okuma ile ilgili zorluğu kapsayan bir 
problemdir. Ayrıca yazmayı, hecelemeyi ve 
konuşmayı da etkileyebilir. Çocuklar sesleri 
birbirinden ayırt etmekte, sesleri harflerle 
eşleştirmekte ya da sesleri kelimelerin içine 
katmakta zorlanabilirler.

Olası 
duygusal ve 
sosyal etki

Hatalarla dolu karışık yazı 
çocukların ''tembel ya da 
''dağınık'' olduklarının 
söylenmesine yol açabilir. 
Okuldaki karmaşa ve öfke 
onları endişelendirebilir. Risk 
almaktan kaçınabilirler ve 
kendilerine güveni az olabilir.

Beklentileri karşılayamama, çocuklara 
kendilerini yetersiz hissettirebilir. Dildeki 
sözlü şakaları, alayları ve nükteli ifadeleri 
kaçırmak onları toplumsal olarak 
etkileyebilir. Doğru kelimeyi bulmak veya bir
soruya zamanında cevap vermeye çalışmak 
da onları toplumsal açıdan etkileyebilir.

Ne yardım 
edebilir

 İyi motor becerileri ve 
yetenek kazandırmak için iş 
terapisi

 Çocukların yaptıklarını 
düzeltmeden önce onlara 
mola verdirmek

 Yaptıkları şeyleri 
düzenlemek için bir kontrol 
listesi- heceleme, yalınlık, dil 
bilgisi, söz dizimi, fikirlerin 
düzenli devamlılığı

 Grafik düzenleyiciler 
kullanmak

 Sesleri belirlemede, harflerin 
konuşmada ve kelimelerin kodunu 
çözerken sesleri nasıl temsil ettiğini 
anlamada kesin yönergeler verme

 Ya birebir ya da küçük gruplar 
halinde özelleştirilmiş eğitim

 Öğrenmek için tüm duyu organlarını 
kullanmaya odaklı bir okuma programı 
(bazı programlar çok algılı yaklaşımı 
kullanıyorlar)
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Disgrafi Disleksi

Uyum 
sağlama / 
Destek

 Yazı içeren sınavlarda 
geniş zaman

 Öğretmenin ders 
notlarına erişim

 Yazılı bir cevaba nasıl 
başlandığını gösteren cümle 
başlatıcıları

 Yazı yazmak dışında 
başka yollarla da cevap 
verebilmek

 Yazma ödevlerini 
kademelere ayırmak

 Okulda sözlük işlemcisi
kullanımı

 Klavye yeteneklerinde 
yönerge

 Okuma ve yazmada fazladan zaman 

 Not tutma miktarını azaltmak için 
öğretmenin ders notlarına erişim

 Basitleştirilmiş yönergeler 

 Sesli kitaplar

 Kısaltılmış ödevler

Evde ne 
yapabilirsiniz

 Klavye yetenekleri 
üzerinde çalışın

 Çocuğunuzun 
konuşmasını metne çeviren 
konuşma metni araçlarını 
kullanın.

 El yazısı programını 
deneyin, mesela 
Handwriting Without Tears.

 Havada veya tıraş 
macununda parmak yazısı 
gibi, yazı gerektirmeyen 
teknikleri kullanarak doğru 
harf düzeni üzerinde çalışın.

 Sesli okuyun çünkü bu sayede 
çocuğunuz kendi okuma seviyesinin 
üstünde hikayeler duymuş olur.

 Sesli kitaplardan faydalanması 
konusunda çocuğunuzu teşvik edin.

 Dislektik insanlar için tasarlanmış 
yazım denetleyici programları 
kullanmasını sağlayın. 

 Konuşma metni araçlarını kullanın.

 Daha küçük çocuklar için ninniler ve 
çocuk şarkıları söyleyebilirsiniz.
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Çocuğunuz okuma veya yazmada problem yaşıyorsa, sorunun ne olduğunu tam olarak bilmek
zor  olabilir.  Çocuğunuzun  öğretmeniyle neler  gözlemlediği  hakkında  konuşmak  iyi  bir
başlangıç  noktasıdır.  Birlikte  bir  plan  geliştirebilirsiniz.  Okuma  ve  yazma  konularında
çocuklara yardım etmenin birçok yolu vardır.

AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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