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Dislektik (öğrenme güçlüğü çeken) Öğrencileri Olan Öğretmenler İçin Stratejiler 

 

Bu bölümün tamamlanmasıyla, 

• Okuma yazmaya yeni başlayan ve henüz başlangıç seviyesindeki öğrenciler için öğrenmeyi 

zenginleştiren sınıf için genel tavsiyeler edinecek, 

• Okuduğunu anlama, akıcılık ve kelime dağarcığı gibi okuma sürecini güçlendiren farklı 

bölümler için ipuçları belirleyecek ve 

• Görme bozukluğu olan çocuklara eğitim verirken kullanabileceğiniz fikirlere sahip 

olacaksınız. 

 

 

Sınıfınız için ışıltılı yeni fikirler 

Adından övgüyle bahsedilen dislektik bir heykeltıraş olan Malcolm Alexander, küçüklüğünde 

onun için oldukça büyük bir fark yaratan öğretmenlerinden birinin hikayesini anlatır. 

Malcolm'a göre, o öğretmenin bu sözü onu çok etkilemiştir: “Ben bir şey öğrettiğim zaman ya 

da bir öğrencinin çalışmasına baktığımda, her zaman güzel bir şey bulmaya çalışırım. Ve 

sonra devamına bakarım.” 

Bu, tüm öğrencilere verebileceğiniz bir armağandır, ama özellikle de dislektik olanlara: 

olumlu bir şey bulun, iyi yaptıkları bir şey ve kabul edin. Bu yorumu ve sizi 

hatırlayacaklardır. 

Bir öğretmen olarak, muhtemelen sınıfınız, kitaplar, resimler, yazılar ve bilgi panoları gibi 

görsel açıdan zaten zengin bir ortama sahiptir. Meslekte yeni ya da kıdemli olup 

olmadıklarına bakılmaksızın tüm öğretmenlerin, tavsiye almaya ve becerilerinde ufak tefek 

değişimler yapmaya devam ettikleri bir gerçektir, böylece öğrencilere daha iyi bir şekilde 

yardımcı olabilirler. 

Aşağıdaki öneriler sınıfınız için yeni bir fikrin ortaya çıkmasını tetikleyebilir. Disleksi 

(öğrenme güçlüğü) olan bireyler için öğretim yollarının onlara göre düzenlenmesiyle ilgili iyi 

haberler, stratejilerin birçoğunun normal öğrenciler için de faydalı olacağıdır. Ve önemlisi, bu 

stratejiler, okuma yazmada zorlanan sınıfınızdaki herkes için özellikle yararlı olacaktır. 

 

Genel önerilere ek olarak, fonolojik farkındalık becerilerini geliştirmek, okuduğunu anlama 

ve akıcılık, kelime haznesi geliştirme, sözlü okuma, yazılı talimatların anlaşılması, heceleme 

ve yazı yazmaya yönelik öneriler de vardır. Her zaman olduğu gibi, öğrencilerinize, sınıfınıza 

ve size en uygun stratejileri ve etkinlikleri seçin. 

 

 

Okuma ve yazmayı yeni öğreten öğretmenler için bazı genel öneriler 

1. Öğrencinin adı ve fotoğrafları ile kişiselleştirilmiş kitaplar ve hikayeler 

oluşturabilirsiniz. Alternatif olarak, bir öykü yazmasını ve resim çizmesini sağlayabilir 

ve ardından bir yetişkin bunun bir kopyasını çıkararak ciltleyip kaydedebilir. 

 

2. Yazı üzerine farkındalığını artırmak için öğrencinizden, yazı ile ilgili bulabildiği her 

şeyi (örn. Türk Hava Yolları’nın işareti, etiketler ve paketler) aramasını 

isteyebilirsiniz. 

 

3. Okumakta oldukları her kitapla ilgili öykü ve boyama sayfaları kullanma (hikâye 

anlatım rehberi ile birlikte) gibi öğrenciler için çoklu deneyimler sağlayın. 

 

4. Kelime ve kelime öbeklerinin bolca tekrar edildiği kafiyeli kitapları seçin. 
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5. Yüksek sesle bir şey okuduğunuz zaman, aniden okumayı keserek gerisini öğrencilerin 

tamamlamasına izin verin. 

 

6. Ses eşleştirme oyunlarını oynayın. Örneğin, “Mmmm ile başlayan bulabildiğimiz 

kadar çok şey düşünelim.” Öğrenciler “maymun, möö, meyve suyu” diyebilir. 

Zorlandıklarında, onlara bir ipucu verin, örneğin: “Mmmmm içeriz.” İki saniye 

bekleyin ve sonra cevabı verin (“meyve suyu”). 

 

7. Öğrencinizin daire, üçgen, kare ve göz ile ağız gibi çeşitli yüz özelliklerini çizmesi 

için şekil repertuarını artırın. 

 

8. Öğrencinizin alfabedeki tüm harfleri ve 10'a kadar rakamları içerecek şekilde yazdığı 

harf haznesini artırın. 

 

9. Elinizi onun elinin üstüne koyarak, öğrencinizin çizimini ve el yazısını yönlendirin. 

Tek başına bunlarla baş edebilmesi için birden değil ama yavaş yavaş bu yardım 

seviyesini düşürün. 

 

 

Genel öneriler 

1. Diğer öğrencilerin sınıf çalışmasında bağımsız olarak çalıştıkları zamanlarda, disleksi 

(öğrenme güçlüğü) olan öğrencinin, dikkat dağınıklığını gidermesi için bir kulaklıkla 

çalışma seçeneği olmalıdır. 

 

2. Sınavları tamamlaması için fazladan zaman tanıyın. 

 

3. Öğrencinin sınıfta yanında oturduğu düzenli bir çalışma arkadaşı belirleyin. 

 

4. Bir soruya cevap vermeden önce “DÜŞÜNME ZAMANI” verin. Bunu, bir soru sorup 

sonra bekleyerek veya bir süre sonra öğrenciye geri dönerek o soruyu tekrarlayarak 

yapabilirsiniz. Alternatif olarak, birden fazla öğrenciye aynı soruyu sorarak yanıtları 

duymasını sağlayın. Bu sayede birkaç örnek görerek kendini daha iyi ifade edebilir. 

 

5. Her gün heceleme yapıp yazı yazması için çok çeşitli formlarda fırsatlar sağlayın. 

Örneğin, günlük tutmak, e-posta göndermek, ev ödevlerinin bir listesini yazma, büyük 

bir duvar takvimine yazma, teşekkür mektubu yazma, ya da koleksiyondaki öğeleri 

arşivleme gibi birçok seçenek değerlendirilebilir.  

 

6. Ödevleri tamamlamak ve takip etmek için organizasyon ve planlama becerilerini açık bir 

şekilde öğretin. Öğrencilere büyük projeleri daha küçük görevlere ayırmalarını söyleyin. 

7. Bu oyunlardan bir veya daha fazlasına katılım sağlayarak kelime hatırlamayı ve 

kazanımını geliştirin: Tabu, Scrabble, mantık bulmacaları, resimli bilmeceler ve diğer 

kelime bulmacaları. 

 

8. Zaman, para ya da kesirler ile ilgili matematik üzerinde çalışmak için manipülatifler 

(dokunacak ve etrafta hareket ettirecek el becerisine yönelik şeyler) verin. 

 

 

 

http://www.acikmavi.org/
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9.  Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan öğrencilere, matematik öğretimini açık ve sistemli bir 

şekilde yapın (yetkin problem çözme modelleri, düşünce süreçlerinin sözelleştirilmesi, 

rehberli uygulama, düzeltici geribildirim ve devamlı kümülatif denetim dahil). T. R. 

Miles ve Elaine Miles tarafından düzenlenen Disleksi ve Matematik İkinci Baskısı, 1992 

ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü (IES) Matematikle Mücadele Eden Öğrencilere Yardım 

Rehberi: İlkokul ve Ortaokullar için Müdahale (RtI) gibi kaynaklar daha fazla bilgi 

sağlar. 

 

 

Sınıf materyalleri için okuduğunu anlama ve akıcılığı destekleyen öneriler 

 

Okumadan önce 

1. Bir tahmin yapmak için başlığı, resimleri, bölüm adlarını ve kalınla yazılmış 

kelimeleri önceden göz gezdirin. 

 

2. Temayla ilgili kişisel deneyimlerden bahsederek yeni bilgileri önceden öğrenilen 

bilgilere bağlayın. 

 

3. Metni okumadan önce soruları yazın veya sözlü olarak ifade edin. 

 

4. Farklı ders kitabı türleri için okuma planlarını tartışın (ör. matematik ve tarihi 

karşılaştırın). Her türe hitap eden göze çarpan bilgileri vurgulayın. Görsel ağlar, 

öğrencinin önemli bilgilerle karşılaştıklarında önceden hazır olmasını ve 

tamamlamasını sağlar. 

 

5. Metni tanıtmadan önce belirli bir ünite veya bölüm için anahtar kelimeleri öğretin.  

 

6.Kurgusal eserler okumak için temaları veya arka plan bilgilerini (ör. Tarihsel 

bağlam) önceden öğretin. 

 

7. Bir ders kitabında yer alan içindekiler bölümünü, sözlük, dizin, başlıklar, kenar 

çubukları, grafikler, altyazılar ve yorum sorularını açık bir şekilde “nasıl 

kullanacaklarını” öğretin. 

 

 

Okuma sırasında 

1. Öğrencinin eve götürüp önemli noktaların altını çizebileceği bir dizi ders kitabı 

sağlayın. 

 

2. Öğrencilerin hazırlık yapmaları için bir hafta önceden sınıfta yapılacak olan 

okumaları belirleyin. Bu dikkat ve anlayışı artıracaktır. 

 

3. Öğrencinin metni okurken kullanması için ses kayıtları sağlayın. 

 

1-Sesli kitaplar ve ses ekipmanları ücretsiz olarak Ulusal Kütüphane Servisi 

aracılığıyla alınabilir. 

 

2-Çok sayıda kitap zaten taranmakta olup Book share aracılığıyla ücretsiz olarak 

kullanılabilir. 

 

4.Öğrenciye seçilen türler, konular ve temalar içinde ne okuyacağına dair bir seçim 

sunun. Oldukça ilgi duyarak yapılan okumalar, anlamayı ve zevk için okumayı da 

http://www.acikmavi.org/
http://www.acikmavi.org/
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sağlar. Sınıftaki öğrenimin yanı sıra, “müfredat” öğrencilerin ilgi alanlarını ve güçlü 

yönlerini (sınıfın hem içinde hem de dışında) geliştirmelidir. Öğrenciyi ilgi alanına 

göre okuma materyallerine yönlendirmede yardımcı olabilir. 

 

5. Çeşitli okuma seviyelerinde metinler hazırlayın, böylece öğrenciler akıcı bir şekilde 

okuyabilirler fakat aynı zamanda hafifçe zorlanabilirler (uygun seviyede tutun). 

 

6. Öğrencinin bilgisayarla ilgili bilgi için metin okuma yazılımı kullanmasına izin 

verin. 

 

1- Bu, bir Macintosh bilgisayarında tercihler belirleyerek oluşturulabilir. 

 

2- Metin-konuşma yazılımı CNET'de ücretsiz deneme yoluyla kullanılabilir. 

 

3- Ders kitaplarını bilgisayara aktarmak için OCR (optik karakter tanıma) taramasını 

içeren bir tarayıcı kullanılabilir. 

 

7. Aşağıdaki sorularla öz-izleme becerilerini kendinize örnek edinebilirsiniz: 

“Okuduğum şey anlamlı mı?” “Bundan sonra ne olacağını düşünüyorum?” 

“Bilmediğim herhangi bir kelime var mı?” “Etrafındaki cümlelerden yola çıkarak 

kelimelerin ne anlama geldiğini anlayabilir miyim?” 

 

8. Metnin alt-seslenmesini ve kendi öz-izleme sorularınızı teşvik edin. 

 

9. Sahnenin görselleştirerek metne aktif katılım sağlayabilirsiniz (yani görsel 

özellikleri geliştirirken aynı zamanda zihinde de kelimenin “fotoğrafını” oluşturmaya 

çalışın). Bir soruyu vurgulayın veya not alın. 

 

10. Amaca göre öğrencilere çeşitli oranlarda sessizce okumalarını sağlayın; örneğin, 

belli bir terimi bulmak için veya ana fikir ya da eseri elde etmek için anahtar kavramın 

yönlendirilmesi ya da kavranması için daha dikkatli bir şekilde okumak. 

 

11.Bir metnin çok defa okunmasına teşvik edin. 

 

12. Öğrencilerin okuma yaparken notları ve anahtar kavramları yazmaları için 

şablonlar sağlayın (örn. Olay örgüsü, görsel ağ veya 5n 1k sorularının listesi). 

 

0. Eğer öğrenci bir çocuk kitabı veya roman okuyorsa, her bir sahne veya bölüm için 

bir şablon tamamlanmalıdır. 

 

1. Önceden hazırlanmış şablonlar, Inspiration Software'de ücretsiz olarak mevcuttur. 

Bunlar ayrıca özelleştirilebilir. Birçok öğretmen, ilham veren ünitelerini / derslerini 

buradan faydalanarak hazırlamıştır. 

 

13. Randall’ın Dinleme Laboratuvarı’ndaki günlük konuşmalardaki senaryoları 

okuyarak deyimlerin ve daha soyut ifadelerin desteklenmesi sağlanabilir. Öğrenciler 

okurken bile konuşmayı dinleyebilirler. Önemli kelimeler vurgulanır ve tanımlarıyla 

birlikte verilir. 
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Okuma esnasında kelime desteği 

1. Kelimeyi, sayfa numarasını, anlam hakkında bir tahminde bulunmayı, telaffuzu, 

sözlük tanımını ve sözcüğü kullanarak yeni bir cümle üretmeyi, bilmediğiniz 

sözcükleri kişisel bir sözlüğe kaydedin. 

 

2. Yazılı ve sözlü anlatım için kelimeleri, sözcük öbeklerini ve bir fikir üzerinde 

detaylandırma yaparak ilişkiyi geliştirin. 

 

3. Yazım, kod çözme ve anlama becerilerini geliştirmek için öğrencilere önekleri, 

sonekleri ve sözcük köklerini öğretin. 

 

4. Hedef kelimeleri yazıp alıştırma yapması için bolca fırsat verin. Öğrenciden bunları 

söylemeleri ya da cümle veya öyküde kullanmaları istenebilir. 

 

5. Konuşma çıkışı olan (Franklin İmla Kılavuzu gibi) veya web tabanlı bir sözlük 

içeren elektronik bir imla kılavuzunda bilinmeyen sözcükleri arayın.  

 

 

Okuduktan sonra 
1. Okuma öncesi sorulara verilen cevapları sözle ifade edin veya yazın ve cevapları 

arkadaş ya da aile üyelerinizle paylaşın. 

 

2. Hikâyenin devamını getirin veya hikâyeye alternatif bir son yazın. 

 

3. Kinestetik öğrenenler için bir metindeki önemli sahneleri canlandırın veya “Nasıl 

Yapıldığını” gösterin. 

 

4. Öğrencilerden, metinden çıkarımlar yapmaları isteyin (örn. "Ana karakterin nasıl 

hissettiğini düşünüyorsunuz?" "Aynı süratte seyahat eden daha ağır veya daha hafif bir 

nesneden hangisini durdurmak daha zor olur?"). 

 

 

Sesli okuma 
1. Aşağıdaki unsurları içeren bir “okuma eğitimi” aracılığıyla okumada akıcılığı 

artırabilirsiniz: 

 

a. Akıcı okuma modelleri. 

 

b. Okuma akıcı seviyeye ulaşana kadar aynı paragrafı tekrar etme. 

 

c. Dramatik okumalar (skeçler, şiir ve konuşmalar). 

 

d. Okuma hızı ve akıcılığını düzenli izleme ve grafiğini oluşturma. 

 

2. Toplu okumayı (akıcı bir okuyucuyla aynı anda okuyarak), tekrarlamaları ve okuma 

akıcılığını izleyen bir sistematik program için Doğal olarak Oku'ya (Read Naturally) 

bir göz atabilirsiniz. 

 

3. Okuma eğitimi hakkında daha fazla bilgi için,  TimothyRasinski'nin Akıcı Okuma 

(TheFluent Reader): Kelime Tanıma, Akıcılık ve Okuduğunu Anlama için Sesli Okuma 

Stratejileri. 

 



6 
 

Yazılı yönergelerin anlaşılmasını destekleme 

1. Bir cümlede sayfa başına ikiden fazla yönergesi olmayan daha az yazılı materyal 

sunun. Çift boşluk veya sayıları kullanmak da yararlıdır. 

 

2. Sınavları bitirmeleri için ek süre verin. 

 

3. Yazılı yönergeleri daha küçük parçalara ayırmasında öğrenciye yardımcı olun. 

 

4. Talimatların anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edin. 

 

5. Talimatlar hem işitsel hem de yazılı olarak sağlanmalıdır. 

 

6. Talimatları yeterince uzun süre işler bellekte tutmak için (sakin ve sessizce 

yineleyin) tekrar prova yapın. 

 

 

Okulda yazmayı destekleyen öneriler 
1. Bir kelimedeki seslerin sayısını sayarak ve ardından sesleri harflerle ilişkilendirerek, 

bilinmeyen sözcüklerin fonetik yazımını artırın. 

 

2. Ses bilgisi kurallarını açık bir şekilde öğretin ve bunları birkaç kez gözden geçirin.  

 

3. Yazma için fazlasıyla pozitif geri bildirim sağlayın (düzeltmeyle ilgili olarak). 

Öğrenciler fonetik ve doğru olarak yazılan kelimeler için övülmelidir. 

 

4. Planlama için Kidspiration, Inspiration veya diğer internet bazlı stratejileri kullanın. 

 

5. Öğrencinin yazma görevine başlamadan önce 5 dakika beklemesini gerektiren 

gecikmelere izin verin. Öğrencinin, bu 5 dakikalık süre içinde bir planlama yapması 

için talimat verilmelidir. 

 

6. Öykü veya makale yazmak için gerekli öğeleri açık bir şekilde öğretin. 

 

7. Yazmadan önce beyin fırtınası yapın. 

8. Spellografi gibi belirli bir morfolojik, anlamsal ve zihinsel ortografik yazım 

kurallarını öğrenmeye yönelik odaklanmış bir yazım programı sağlayın. 

 

9. Sözcükleri, her bir fonetik modelin çoklu örneklerini içeren sözcük ailelerine göre 

gruplayın. 

 

10. Yazıda zorlananlara şablon olarak kullanmaları için “iyi makale” örnekleri sunun. 

11. Ses kaydı veya dikte yazılımı ile hikayeleri dikte edin. 

 

12. Bir oturumda uzun bir yazıyı tamamlamak yerine “aşamalar halinde” yazmanın 

daha gerekli olduğunu vurgulayın. Aşamalar şunları içermelidir: planlama, yazma ve 

gözden geçirme. 

 

13. Düzenleme için bellek destekleyici ipuçlarını öğretin: örneğin, SCOPE (imla, 

organizasyon, sözcük sıralaması, noktalama işaretleri ve tam bir düşünce ifade eder) 

gibi. 
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14. Öğrencilerden, bilindik bir öykü için alternatif bir son oluşturma, günümüzün 

modern bir hikayesini tarihsel olarak düzenlemesini veya iki karakterin birbiriyle 

konuştuğu bir çizgi roman oluşturmalarını isteyin. 

 

15. Yazım ve karmaşık cümle yapısını geliştirmek için Co:Writer gibi kelime tahmin 

yazılımlarını kullanın. 

 

16. Yazılı çalışmanın düzenlenmesi için metin-konuşma yazılımı ve kelime işleme 

mevcut olmalıdır. 

 

17. Öğrencileri bir günlük tutmaya teşvik edin. Motivasyonu artırmak için, görsel 

resimler her sayfaya eklenmelidir (örn. Gün boyunca “bulunanlar”: bir dergiden veya 

internetten haritalar, fotoğraflar veya kırpıntılar). 

 

18. Daha büyük bir kalem veya kurşun kalem tutucusu ve yükseltilmiş çizgi kağıdıyla 

yazısını geliştirmesine yardımcı olun. 

 

19. Aşağıdaki düşük teknoloji stratejilerini kullanarak el yazısı alıştırması yapın: 

kalemi daha rahat kavramaları için kalem tutamakları, yükseltilmiş çizgileri olan kâğıt 

ve eğimli bir tahta. 

 

 

Görme bozukluğu olan öğrenciler için öneriler 

1. Okurken satırları kaçırmaması için öğrencileri, bir kılavuz çizgisi kullanmaya teşvik 

edin. 

 

2. Matematik çalışma kağıtlarını tamamlamak için somut ve görsel öğeleri kullanın. 

 

3. Genel olarak karıştırılan ve bu yüzden ters döndürülen harfler için belli resimler 

göstererek anlamasını sağlayın: (örn. “buzdolabı” kelimesinin içindeki “b” / “d” 

harflerinin konumu nasıldır?). 

 

4. Yazılı materyalle sunulduğunda önemli kelimeler, kavramlar ve / veya yönergeler 

için bir vurgulayıcı kullanın. 

 

5. “Kısa a” ve “e” gibi problemli seslerle ilişkilendirmek için görsel öğeler kullanın. 

 

6. Ev ödevlerini yaparken kolayca bakıp öğrenmeleri için öğrencileri, “harflerin 

şekillerinin olduğu bir kartın”  bir kopyasını okul araçları içinde sürekli 

bulundurmasına teşvik edin. 

 

 

   AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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