
Çocuğumda  öğrenme  ve  dikkat  sorunları  olmasından  endişeleniyorum.  Şimdi  ne
olacak?

Öğrenme ve dikkat sorunlarının çocuğunuzun okuldaki veya evdeki zorluklarına neden olup
olmadığını merak ediyor musunuz? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz. Her beş çocuktan birinde,
öğrenme  ve  dikkat  sorunları  vardır.  Ancak  doğru  destek  ile,  okulda  ve  hayatta  gelişme
kaydedebilirler.
Çocuğunuzun  öğrenme  ve  dikkat  sorunları  olup  olmadığını  ve  bu  konu  hakkında  nelerin
yapılması gerektiğini belirlemek için atabileceğiniz adımlar:

1- Öğrenme ve dikkat sorunlarının birtakım becerileri etkileyebileceğini bilin.
“Öğrenme  ve  dikkat  sorunları”  terimi  çocukların  okulda,  evde  ve  toplumda
karşılaşabilecekleri  çok çeşitli  zorlukları  kapsamaktadır. Bu hayat  boyu devam eden
güçlükler,  beyin  temelli  olmakla  birlikte  okuma,  yazma,  matematik,  organizasyon,
konsantrasyon,  dinleme  anlama,  sosyal  beceriler  veya  motor  becerilerde  sorunlara
neden olabilir.
Sadece “çocuklar tembel” demekle hiçbir ilgisi yoktur. Ve bu sorunlara sahip olmak, bir
çocuğun  zeki  olmadığı  anlamına  da  gelmez.  Öğrenme  ve  dikkat  sorunlarının  neler
olduğunu ve olmadığını öğrenmeniz oldukça önemlidir.

2- Tipik gelişim aşamaları hakkında bilgi edinin.
O yaştaki  çocuğunuzda hangi becerilerin tipik olduğunu bilmiyorsanız,  çocuğunuzda
öğrenme ve dikkat  sorunları  görüp görmediğinizi  bilmek de  zor  olabilir.  Gelişimsel
olarak  okul  öncesi,  ilkokul,  ortaokul  ve  lise  öğrencilerinden  neler  beklemeniz
gerektiğini  bilmenizde  fayda  var.  Bu,  çocuğunuzun  becerilerinin  hangi  kategoriye
düştüğü konusunda daha iyi bir fikir edinmenize yardımcı olabilir. Çocukların genellikle
farklı sınıflarda öğrendikleri akademik becerileri de araştırmak isteyebilirsiniz.

3- Endişelendiğiniz konularda not alın.
Çocuğunuzu  gözlemleyin  ve  sizi  kaygılandıran  şeyler  hakkında  not  alın.  Bu,  sizi
çözümlere ulaştırabilecek yolları bulmanıza yardımcı olacaktır. Örneğin, çocuğunuzun
okuma  konusunda  hüsrana  uğrama  eğiliminde  olduğunu  fark  ederseniz,  okumada
sorunlara  ve  nasıl  yardımcı  olacağınıza  dair  bilgi  edinebilirsiniz.  Çocuğunuzun
odaklanma, yazma, matematik, organizasyon, dinlediğini anlama, sosyal beceriler veya
motor becerilerle mücadele ettiğini fark ederseniz de aynısını yapabilirsiniz.
Çocuğunuzun nelerde zorlandığını  gözlemlediğiniz  gibi  onun güçlü  yanlarını  da  not
edin çünkü onun güçlü yanlarını bilmek, zorluklarla başa çıkmasında yardımcı olur ve
bu süreci kolaylaştırabilir.

4- Okulda neler olup bittiğini öğrenin.
Çocuğunuzla ilgili derste fark ettiklerini konuşmak için öğretmeni ile bir araya gelin.
Çocuğunuz harfleri  tanımakta veya  kafiye  yapmakta zorlanıyor  mu? Okuma,  yazma
veya  matematik  onun  için  bir  zorluk  mudur?  Yaşıyla  orantılı  olarak  dikkati,  diğer
çocuklara göre daha çabuk mu dağılır yoksa odaklanma sorunu yaşamaz mı? Arkadaş
edinmede zorlanıyor mu?
Çocuğunuz  daha  büyükse,  ona  okulun  nasıl  gittiğini  sorun.  Ayrıca,  birden  fazla
öğretmene, derse ve beklentiye ayak uydurmakta sorun yaşıyor olması da çok olası bir
durumdur.
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5-      Çocuğunuzun doktoru ile konuşun.
Endişelerinizi tartışmak için bir randevu ayarlayın. Çocuğunuz yokken konuşmak için
bir  zaman  bulabilir  ve  randevu  almadan  önce,  doktorlardan  duyabileceğiniz  farklı
terimleri öğrenebilirsiniz. Notlarınızı randevuya getirin ve öğretmenlerin endişelerini de
belirtin.

6- Okul  yoluyla  veya  erken  müdahale  ile  çocuğunuza  ücretsiz  bir  değerlendirme
yapılması üzerine tartışın.
Çocuğunuzun yaşına bağlı  olarak,  farklı  yardım türleri  mevcuttur. 3  yaşından liseye
kadar  olan  çocuklar  için  özel  bir  test  isteyebilirsiniz.  Böyle  bir  değerlendirme,
çocuğunuzun yaşadığı  sorunları  belirleyebilecek ve çocuğunuzun evde ya  da  okulda
aldığı destek türüne rehberlik edecek bilgiler verecektir.
Unutmayın ki, okul, öğrenme ve dikkat sorunları hakkında çocuğunuzun doktorundan
farklı bir şekilde size yol gösterip bu duruma ışık tutabilir.

7- Bir uzmana danışmayı düşünün.
Öğrenme  ve  dikkat  sorunlarını  değerlendirebilecek  ya  da  onları  nasıl  ortadan
kaldırabileceğinizi size anlatabilecek doğru ve profesyonel bir uzman bulun.
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