
Disleksi (öğrenme güçlüğü) için 10 Eğitsel Tavsiye

1. Övgü Güç Verirken Eleştirirse Öldürür
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir kişinin, zorlukların üstesinden gelmeyi 
öğrenmeden önce, özgüvenini arttırması gerekir. Zaten başarısızlık yaşadıkları ve iyice
dibe battıktan sonra tekrar öğrenme yeteneğine sahip olduklarına inanmakta 
zorlanırlar.

Öz güveni yeniden inşa etmek için başarıya ulaşmasında fırsatlar sağlayın ve küçük 
başarıları için övgünüzü sunun.

2. Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir kişiden yüksek sesle okumasını istemeyin
Kelimelerin yanlış okunması veya atlanması büyük olasılıkla onları utandıracaktır.

3. Kitaplarını veya spor çantasını unuttuğu için ceza vermeyin
Bunun yerine, olumlu stratejiler sunun. Örneğin, eşyalarını koyması için belli bir yer 
belirlerse bir daha unutmayacağı gibi.

4.  "Tembel" diyerek asla etiketlemeyin
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan insanlar az miktarda üretimde bulunmak için bile 
diğerlerinden daha fazla çaba sarf edip daha çok çalışmak zorundadırlar.

Okurken, yazarken veya dinlerken odaklanmakta zorluk çekeceklerdir. Bu sebeple asla
tembel gibi etiketlemeler yapmayın çünkü bu her şeyi daha da kötü bir hale sokacaktır.

5. Onlardan yazılı çalışma beklentiniz çok yüksek olmasın
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir kişi sözel olarak parlak ve oldukça başarılı 
olabilir, ancak iş, duygu ve düşüncelerini yazıya dökmeye gelince zorlanabilirler.
Bu noktada, onların her şeyi yazıyla mükemmel bir şekilde ifade etmelerini 
beklemeyin. Yalnızca okuma, dinleme ve anlama için daha fazla zaman ayırın.

6.  Bir ödev çıktısı hazırlayın ve kitabına yapıştırın
Numaralandırılmış adımlar ile yönlendirebilirsiniz, ör. 1. Bunu yap. 2. Şunu yap vs.

7. Tahtadan veya kitaptan bakarak bir metni yazmasını istemeyin
Bir çıktı verin. En önemli noktaları belirtmek için kilit alanları vurgulamalarını ve 
kenar boşluklarında küçük resimler çizmelerini tavsiye edebilirsiniz.

8. Bilgisayarda hazırlanan ödevi kabul edin
Fiziksel olarak el yazısı yazmak, disleksi (öğrenme güçlüğü) olan çoğu insan için bir 
işkencedir. Bunun yerine kelime işlemcileri hayatı daha kolay hale getirir. Yazım 
kalitesini görebilmeniz ve dilbilgisi ile noktalama işaretleri konusunda yardımcı 
olması açısından Yazım Denetleyicisini kullanmalarına izin verin.
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9. Anlaşıldığından emin olmak için bir etkinlik üzerine tartışın
Aktiviteyi görselleştirmek veya komik bir eyleme bağlamak, disleksi (öğrenme 
güçlüğü) olan birinin hatırlamasına yardımcı olabilir.

10. Soruları sözlü olarak cevaplamalarına fırsat verin
Genellikle disleksi (öğrenme güçlüğü) olan insanlar, anladıklarını sözlü olarak ifade 
edip gösterebilir, ancak bu fikirleri yazılı olarak yerine getiremezler.
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