
Disleksi (Öğrenme  Güçlüğü)  olan  çocuğumun  yazım  denetimi  kullanmasına  izin
vermemde bir sakınca var mı?

Beşinci sınıfa giden çocuğumda  disleksi   var ve yazı yazmak onun için çok büyük bir
problem.  Henüz  bu  kadar  küçükken  yazım  denetimini  kullanmasına  izin  vermeye
başlamalı mıyım ya da aslında buna izin vermek, onu bu durumdan kurtarmış hatta ona
yardımcı olmuş olur mu? Dislektik çocukların ne zaman ve ne sıklıkta yazım denetimini
kullanmasına izin verilmelidir?

Eğer beşinci sınıf çocuğunuz, sınıf seviyesinin önemli ölçüde altında yazı yazıyorsa, yazım
denetimi konusunu biraz bekletmek, yapılabilecek en mantıklı  seçim olabilir. Neden peki?
Çünkü çocuğunuz, yazımla ilgili bazı temel kuralları anlamadıkça yazım denetimi çok yararlı
olmaz.

Çocuğunuz kelimelerin nasıl oluştuğunu ve cümlelere nasıl uygun bir şekilde yerleştirildiğini
biliyor mu? Hala harfler ve sesler arasındaki bağlantıya hâkim olmak için mücadele ediyor
mu? Öğretmenlerine yazım denetimini şimdi mi kullanmayı yoksa bir süre beklemeyi tavsiye
edip etmediklerini sorabilirsiniz.
Uluslararası Disleksi Derneği (IDA), bir çocuğun beşinci sınıf seviyesinde yazmaya başlayana
dek beklemeyi önermektedir. IDA ayrıca çocukların bir yetişkinle yazım denetimi kullanmaya
başlamasını  da  tavsiye  eder.  Çocuğunuzun  bu  aracı  kullanmayı  öğrenmesi  için  yardıma
ihtiyacı  olacaktır.  Aynı  zamanda,  çocuğunuz  en  azından  başlangıçta  onun  hatalarını
düzeltmeniz için size ihtiyaç duyacaktır.
Bunun nedeni, Microsoft Word ve diğer yaygın programlardaki yazım denetimi araçlarının,
kelimeleri  bulundukları  ortamlara göre incelerken pek de  ince eleyip  sık dokumamasıdır.
Çocuğunuzun  “Ben  bu  hikaye  sevdi”  yazdığını  varsayalım.  Microsoft  Word’ün  yazım
denetimi,  bu  kelimeyi  işaretleyecek  ve  bunun  yerine  kullanılacak  uzun  bir  kelime  listesi
önerecektir.
Daha sonra,  yazım denetimi,  hikaye  kelimesini  işaretleyecek  ve  yerini  gelebilecek  en  iyi
seçeneği  önerecektir.  Ancak  bu güncellenmiş  cümle  de  doğru  değildir.  Bir  sonraki  adım,
çocuğunuzun  ‘’hikayeler’’  mi  ‘’hikaye’’  mi  söylemek  isteyip  istemediğini  soran  yazım
denetimi aracıdır.
Bu, dört kelimelik bir cümleyi düzeltmek için üç adım atması anlamına gelir.
Bir ana akım yazım denetimi aracı, yalnızca çocuğunuzun her bir öneriyi okuyabildiğini ve
hangisinin  doğru  eşleştiğini  bulması  durumunda  yardımcı  olabilir.  Bu  yazım  denetimi
araçlarından birinin  yardımıyla  bile,  çocuğunuzun düşüncelerini  kâğıda  dökmenin  zorluğu
hala devam ediyor olacaktır.
Siz ve öğretmenler çocuğun yazım denetimi kullanmaya hazır olduğuna karar verdiğinizde,
disleksi olan öğrenciler için geliştirilmiş araçları arayıp bulabilirsiniz. Bu araçlar genellikle
daha  iyidir  ve  verim  alabilirsiniz.  Yazım,  dilbilgisi  ve  noktalama  işaretlerini  düzeltmeye
eğilimlidirler.
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Bunun, Ghotit ve VeritySpell gibi örnekleri vardır. Her ikisi de özellikle ebeveynlerin veya
öğretmenlerin gözetimi altında olan çocuklar için oldukça kullanışlıdır. Her iki araç da her bir
öneriyi  tanımlar  ve  nasıl  kullanılacağına  dair  örnekleri  gösterir.  Bu  özellik,  disleksi olan
çocukların yazmaya çalıştıkları kelimeyi bulmalarına yardımcı olabilir.

Çok  sayıda  uygulama,  oyun  ve  diğer  araçlar çocukların  yazı  yazma  konusunda  pratik
yapmalarına  yardımcı  olabilir.  Ama  çocuğunuza  disleksi konusunda  yardım  etmenin  en
önemli yolu harfleri ve sesleri birbirine bağlayabilmedir. Okumayı ve yazmayı öğrenmenin
temeli olan bu beceriye fonolojik farkındalık denir. 
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