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Disleksi (öğrenme güçlüğü) Erken Tanı ve Müdahale Özel Eğitim Değerlendirmesi 

 

Öğrenme ve dikkat bozuklukları için yardım alması gereken çocuğunuzun, ilkokul dönemine 

kadar beklemesine gerek yok. Aşağıdaki yıl bazlı rehberi inceleyerek farklı yaşlardaki çocukların 

alması gereken destekleri ve bunlara nasıl erişileceğini öğrenebilirsiniz. 

 

Yaş 

 

3 Yaşından İtibaren Liseye Kadar 

 

Özel Eğitimde Değerlendirme 

 

 Bölge okulunuza gidip çocuğunuzun özel eğitim için uygun olup olmadığını 

sorabilirsiniz. 

 Çocuğunuz özel okula bile gidiyor olsa, yine de ücretsiz bir değerlendirme talep 

edebilirsiniz. Evde eğitim gören ya da hiç okula başlamamış olan çocuğunuz için bile 

aynı değerlendirme işlemini isteyebilirsiniz.  

 Çocuğunuzun değerlendirme için uygunluk derecisine bölge okulunuz karar 

verecektir. (Talepte bulunduğunuz bu değerlendirmenin onaylanması için 

yapabilecekleriniz olduğu gibi, aynı zamanda talebinizin reddedilmesi durumunda 

değerlendirebileceğiniz seçenekler de mevcuttur.) 

 Ayrıca çocuğunuzun okulunun sizinle bu durumu konuşmak için iletişime geçip 

ücretsiz bir değerlendirme yaptırmanızı isteyebilmeleri de mümkündür.  

 Özel eğitim için uygun olan çocuklar, eşsiz ihtiyaçları doğrultusunda 

bireyselleştirilmiş eğitim almaya başlayabilirler. Konuşma terapisi gibi ilgili alanlara 

yönlendirilebilirler.  

 Bu destek ve hizmetler Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) içeresinde yer 

almaktadır. 

 Çocuklar lisenin sonuna kadar özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilirler. 

 Yasalara göre erken müdahale hizmetleri vermekle yükümlüdür.  

  

 

Doğumdan İtibaren İlk 2 Yıl 

Bebekler ve Yürümeye Yeni Başlayan Çocuklar İçin Erken Müdahale                               

Değerlendirmesi 

 Çocuğunuzda gelişimsel bir gecikme olduğundan mı şüpheleniyorsunuz? Siz veya 

çocuğunuzun doktoru ücretsiz bir değerlendirme talep edebilirsiniz. 

 Erken müdahale değerlendirmesi için uygun görülen bebekler ve yeni yürüyen çocuklar, 

ücretsiz hizmetlerden yararlanabilirler. Fizik terapi ve konuşma terapisi yaygın 

örneklerden birkaçıdır.  

 Bu hizmetler evde, çocuk bakım merkezlerinde ya da uygun diğer ortamlarda verilebilir.  

 Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı kapsamında bu hizmet ve destekler yazılı olarak 

belirtilmiştir.  

 3 yaşına kadar erken müdahale hizmetlerinden faydalanabilen çocukların hala desteğe 

ihtiyaçları olduğu görülürse, o zaman özel eğitim bölümüne geçişleri yapılır. 

 Yasalara göre erken müdahale hizmetleri vermekle yükümlüdür.  
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Önemli Not 

Çocuklar liseyi bitirmeden herhangi bir zaman içerisinde, özel eğitim değerlendirmesine tabii 

tutulabilirler. Uygun görülen çocuklar özel eğitim hizmetlerini mezun olana ya da lise yaşına 

kadar almaya devam edebilirler. Çoğu ülkede maksimum yaş sınırı 22’dir.  

 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Yaşından 8 Yaşına Kadar 

Erken Tanı Programları 

 Bazı okulların erken tanı için çocukları, olası öğrenme ve dikkat bozuklukları 

belirtileri açısından inceleyen programları vardır. 

 Ücretsiz tanılama, hangi çocukların geride kalıp başarısız olduklarını ortaya çıkarmak 

amacıyla tasarlanmıştır. Ardından ise okullar, bu çocuklara eğitimsel müdahale adıyla 

tabir edilen belirlenmiş bir yardım hizmeti sunarak nasıl tepki verdiklerini incelerler. 

 Evrensel tarama programları, genellikle müdahale tepkisi (RTI) olarak adlandırılan 

ve okulların kullandığı bir yapının parçasıdır. RTI, tüm öğrencilere etkili bir eğitim 

sağlama ve özel eğitim kaynaklarını yalnızca ona en çok ihtiyacı olan çocuklar için 

kullanmayı kendine amaç edinmiştir. 

 Bazı okullar tanılama programlarını anaokulu ve öncesi çocuklarda uygulamaya 

başlar; ikinci veya üçüncü sınıfta ise genellikle sonlanmış olur.  

 Erken tanı programlarının federal yasalarda yapılması zorunlu tutulmadığı için tüm 

okullarda uygulanan bir şey değildir. Fakat bazı eyaletlerde erken tanı istenir – 

örneğin, disleksi için.  
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