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Disleksi ile İlgili Sorular 

 

Disleksi (öğrenme güçlüğü) nedir? 

Sözcüklerle ilgili bir zorluk olan disleksi, bir kişinin doğru ve akıcı bir şekilde okuma 

yeteneğini etkiler. Disleksi; okuma, yazma, matematik, hafıza, organizasyon ve 

konsantrasyon gibi öğrenmenin tüm yönlerini etkileyebilir. On kişiden birinin disleksi olduğu 

belirtilmektedir. 

 

Çocuğumun dislektik olup olmadığını nasıl anlarım? 

Disleksi (öğrenme güçlüğü) kendini birçok farklı şekilde gösterebilir. Disleksinin en yaygın 

belirtileri arasında; okuma, yazma, heceleme, organizasyon, hafıza, kelime hatırlama ve işlem 

hızı gibi problemler yer almaktadır. Bunlardan bazılarında zorluklarla karşılaşmış 

olabilirsiniz. Benzer güçlüklere sahip bir aile geçmişi gibi, iyi bilinen ve "riskli olan" diğer 

faktörler de vardır. 

Güçlüklerin çoğu, bir çocuğun okuldaki ilk ya da ikinci yılında ortaya çıkmaya başlar. Ancak, 

eğer bu belirtilerden bir grup, sıradan bir çocuk için belli bir sürenin ötesinde devam ederse, 

bu durum disleksiye (öğrenme güçlüğü) işaret edebilir ve derhal uzman tavsiyesi alınmalıdır. 

 

Kontrol amaçlı çocuğumun teste tabi tutulmasını nasıl sağlarım? 

Çocuğunuzun disleksi (öğrenme güçlüğü) olabileceğinden endişe ediyorsanız, önce bunu 

çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile konuşun.  

 

Bir çocuk disleksi (öğrenme güçlüğü) için ne zaman değerlendirilmelidir? 

Disleksi, 5 yaşından itibaren herkese uygulanabilecek bir dizi basit test ile teşhis edilebilir. 

Bununla birlikte, küçük çocuklara disleksi (öğrenme güçlüğü) tanısı koymak hem ebeveynler 

hem de öğretmenler için zor olabilir çünkü belirti ve semptomlar her zaman net değildir. 

Birçok çocuk disleksi olduklarını telafi etmek için yaşadıkları zorlukları maskeleyebilecek 

yollar geliştirir. 

Disleksi tanısını erken koyabilmek oldukça yararlıdır çünkü bu sayede bireysel zorluklar ile 

baş etme stratejilerini geliştirmek için daha fazla zaman vardır. 

 

Okulların disleksiyi (öğrenme güçlüğü) fark edip teşhis etmesi neden bu kadar uzun 

sürer? 

Çocuğunuzun okulundaki öğretmenler, okuldaki ilk günden itibaren gelişimini dikkatli bir 

şekilde izleyeceklerdir. Bir değerlendirmenin ne kadar erken yapılması gerektiğine karar 

vermek oldukça zordur çünkü disleksinin bazı özellikleri, küçük çocukların normal 

gelişiminde saptanabilir. Ancak, çocuğun okulun ilk yılı boyunca beklenen ilerlemeyi 

göstermemiş olması halinde, resmi bir değerlendirme düşünülebilir. 

 

Okullar, disleksinin beraberinde getirdiği güçlüklerin olası belirtilerini tespit etmek için 

disleksi tarama testi kullanabilir ve daha sonra çocuğunuza uygun destek sağlanır. 

 

Çocuğumun Eğitim Psikoloğu Raporuna ihtiyacı var mı? 

Eğitim Psikoloğu değerlendirmesi, daha ciddi veya karmaşık öğrenme farklılıklarına sahip 

olanlar için daha ayrıntılı bir analiz imkânı sağlar. 
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Disleksi (öğrenme güçlüğü) ve dispraksi arasındaki bağlantı nedir? 

Dispraksi ve disleksi belirtileri arasında çok fazla örtüşme vardır. Araştırmalar, disleksi 

(öğrenme güçlüğü) olan çocukların%52'sinin (Dispraksi Kurumu, 2013) dispraksi özellikleri 

gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğunun (DCD) bir formu olan dispraksi, çocuklarda ve 

yetişkinlerde ince ve / veya kaba motor koordinasyonunu etkileyen yaygın bir bozukluktur. 

Günlük hayatta yapılacakları doğru sırayla planlamak, düzenlemek ve yürütmek için 

problemler oluşturabilir. Dispraksi, artikülasyon ve konuşma ile algı ve düşünceyi de 

etkileyebilir. Dispraksi, tek başına ortaya çıkabileceği gibi, sık sık okuma, yazma ve heceleme 

zorluğunu ifade eden disleksi ile ya da Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), dil 

bozuklukları, sosyal, duygusal ve davranışsal bozuklukları ile de birlikte görülebilir. 

 

Uzman bir Disleksi Okulunu ne zaman düşünmelisiniz? 

Örgün eğitim veren okullar, birçok çocuk için ihtiyaçları karşılayacaktır. Öte yandan, daha 

karmaşık ihtiyaçlara sahip olan çocukların “örgün eğitim veren okullara yerleştirilmesi doğru 

olmayabilir ya da henüz bunun sırası olmayabilir.” (DfEEa1998, s.23). Gavin Reid internet 

sitesinde “… bazı çocuk grupları için örgün eğitim verilen ortamlarda tam kaynaştırmanın 

olması, sosyal açıdan cazip olsa da belirli bir noktada eğitsel açıdan uygun olmayabilir.” 

Sözlerine, yeterli destek ile tüm çocuklar kapsayıcı bir kaynaştırma eğitimine yönelebilir, 

ancak tüm bunların okul kariyerlerinin her noktasında en iyi uygulama olduğunu gösteren bir 

varsayımı olmamalıdır” diyerek devam eder. 

 

İhtiyaçlarının tam olarak desteklendiği bir ortamda çocuğunuzun öğrenip öğrenmediğini 

bilmek dikkate değerdir. 

 

Çocuğum için disleksi öğretmeni bulmalı mıyım? 

Çocukların öğrenmelerine yardımcı olmak için bazen ekstra bir takviye gerekir. Bu onların 

öğrenme şekilleri ve zorluklarını desteklemek için uygulanabilecek stratejiler hakkında daha 

fazla bilgi edinmelerine yardımcı olabilir. Bu ekstra destek kısa bir süre için veya 

çocuğunuzun buna ihtiyacı olduğunda daha uzun sürebilir. 

 

Çocuğuma benlik saygısı konusunda nasıl yardımcı olabilirim? 

Bir çocuğun sahip olduğu benlik saygısı oldukça önemlidir. Öğrenmede zorluk yaşayan pek 

çok çocuk, benlik saygısının düşüklüğüne yol açabilecek şekilde hayal kırıklığına ve 

şaşkınlığa uğrayabilir.  

 

Disleksinin (öğrenme güçlüğü) ne anlama geldiğini çocuğunuzun anladığından emin olun, 

çünkü neden farklı olduğunu bilmesi onun için bir dönüm noktası olabilir. Bu güçlüklerin 

genel yetenek eksikliğinin bir göstergesi olmadığını bilmek güven verici olabilir ve aynı 

zamanda, akranlarıyla benzer sonuçlara ulaşması için iki kat daha fazla çalışması 

gerekebileceğini çocuğun anlaması gerekir. Destek, anlayış ve gerçekçi bir hedef belirleme, 

kişinin kendini tanıması için olumlu ve yararlı bir yoludur. 

 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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