
Disleksi Olan Öğrencilere Sınıfta Yapılması Gerekenler

Sınıfta yapılan hangi tür destekler disleksi olan çocuklar için eşit şartlar sağlanmasına 
yardımcı olabilir? Öğrenmeyi erişilebilir kılmayı başaran bazı okulların bunu nasıl yaptıkları 
aşağıda belirtilmiştir. Ancak şunu unutmayın ki aşağıda sıralanan yardım ve desteklerin 
dışında da birçok yöntem vardır. Daha fazla fikir için çocuğunuzun öğretmenleri ile 
konuşabilirsiniz.

Ders Araç Gereçleri İçin
 Çeşitli güçlükleri olan öğrenciler için ücretsiz ve çevrimiçi olarak hizmet veren 

kütüphaneden sesli kitaplar edinebilirsiniz.
 Verilen yönerge ve programları görsel olarak anlayabilecekleri resimler verin.
 Çalışma kağıtları için baskısı büyük olan metinler hazırlayın. 
 Yönergelerin yalnızca en önemli yerlerini vererek gerisini sadeleştirip basitleştirin.
 Okuma yaparken takip etmek için renkli şeritler veya kitap ayraçları kullanın.

Öğretim Teknikleri İçin
 Talimatları adım adım verin (sözlü veya yazılı fark etmez).
 Yönergeleri tekrarlayın ve öğrencilerin anlayıp anlamadıklarını kontrol edin. 
 Tutarlı bir şekilde günlük rutinlere bağlı kalın.
 Küçük gruplar halinde öğretim sağlayın.
 Derste işlenecekleri özet notlar halinde dağıtıp dersi takip etmelerini 

kolaylaştırabilirsiniz.
 Günlük olarak yeteneklerini gözden geçirin.
 Yeni ve önemli kavramları önceden verin. 

Ödev ve Sınav İçin
Öğretmenler…

 Okuma ve yazma için ek süre tanıyabilir.
 Farklı şekillerde cevap vermelerine izin verilebilir. Örneğin, öğrenciler yanıtı 

yazmaktansa söyleyebilir ya da boşluk doldurmak yerine cevabı yuvarlak içine
alabilir. 

 Harfler ve sayılardan oluşan renkli kağıtları dağıtarak nasıl doğru yazmaları 
gerektiğini öğretebilirsiniz

 Yazılı bir metne nasıl başlanacağını göstermek adına ilk cümleyi siz yazıp 
verebilirsiniz.

 Örnek olabilecek doğru bir model gösterin.
 Soruları kolaydan basite doğru hazırlayın. 
 Anladıklarını ifade etmek için farklı yollar kullanmalarına izin verin (sözlü 

ödevler, video sunumları, posterler vb.).
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Öğrenciler…

 Metin okuyucu araçları kullanabilirler (Okuma kalemi ya da otomatik metin 
okuyucu gibi yazılımlar gibi).

 Eşler seçerek çalışabilirler-bir kişi yazarken diğeri anlatır ya da her ikisi de 
yazar. 

 AçıkMavi Psikoloji Ekibi
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