
Günlük İletişim Problemlerine Neden Olabilecek Öğrenme ve Dikkat Sorunları 

Birçok öğrenme ve dikkat sorunu, sözlü ve sözel olmayan iletişim problemlerine yol açabilir. 

Sınıftan oyun alanına kadar bunun nasıl oluştuğunu ve bu davranışın ardında yatanların neler 

olduğunu anlamak için aşağıdaki yazımızdan faydalanabilirsiniz. 

 

Sınıfta 

Problem: Olası sebepleri: 

 

Gürültülü bir sınıfta öğretmeni takip edemez veya 

‘’duyamaz.’’ 

 

DEHB ve işitsel işleme bozukluğu 

 

Bir dizi sözlü talimatı takip edip uygulamada 

sorun yaşar.  

 

DEHB, yönetici işlev sorunları, işitsel işleme 

bozukluğu, disleksi, alıcı dil ile ilgili problemler 

 

Kendini doğru bir şekilde sözlü olarak ifade 

edemez. (kelime dağarcığı, cümle yapısı) 

 

İfade edici dil bozukluğu, dispraksi, disleksi 

 

Verilen bir bilgiyi ezberleyip tekrar edebilir ancak 

yanlış zamanda kullanır. 

 

Sözlü olmayan öğrenme güçlükleri 

 

Çok fazla ayrıntıya girer ve nokta atışı yapıp 

olayın bütününü göremez. 

 

Sözlü olmayan öğrenme güçlükleri 

 

Soru bitmeden, pat diye cevabı söyler. 

 

DEHB 

 

Ya aheste aheste ya da yüksek sesle veya ya çok 

yavaş ya da çok hızlı konuşur.  

 

İşitsel işleme bozukluğu, sosyal iletişim sorunu 

 

Üslubunu ve ses tonunu duruma göre 

ayarlayamaz. 

 

Sosyal iletişim sorunu 

 

Birçok anlamı olan kelimeleri anlamaz. Doğru 

kelimeyi doğru anlamı ile eşleştirmede zorlanır. 

 

Sözlü olmayan öğrenme güçlükleri 
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Öğretmenlerle Birebir  

 

Problem: Olası sebepleri: 

 

Başkalarının ona söylediklerini tam olarak 

işitmez ya da anlamaz. Uygun olmayan 

şekillerde cevap verir. 

 

Alıcı dil ile ilgili problemler, işitsel işleme 

bozukluğu, DEHB 

 

Söylenenleri anlamada ve yanıt vermede 

oldukça yavaştır. 

 

Alıcı dil ile ilgili problemler, ifade edici dil 

bozukluğu, işitsel işleme bozukluğu, DEHB 

 

Konuşma ve sohbetlerin hızına yetişip onlara 

ayak uydurmada sorun yaşar. Böyle 

zamanlarda şaşkına döner, “kaybolmuş” gibi 

hisseder. 

 

Sözlü olmayan öğrenme güçlükleri 

 

 

Çocuklarla Birlikte Oyunlar ve Aktiviteler Süresince 

 

Problem: Olası sebepleri: 

 

Kendisi “konuşup durur” ve diğer çocukların 

ne dediğine bakmadan onları görmezden gelir. 

 

DEHB 

 

Konu dışına çıkar ancak yine de başka kimseyi 

konuşturmaz. 

 

DEHB, sosyal iletişim bozukluğu 

 

Her şeyi genel anlamıyla anlar. Yapılan 

şakaları ya da imaları “anlamaz.”  

 

Sosyal iletişim bozukluğu, sözlü olmayan 

öğrenme güçlükleri 
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Yaşıtlarıyla Birlikte 

 

Problem: Olası sebepleri: 

 

Sohbetlere dahil olurken tuhaf davranıp pot 

kırar (selamlaşmalar, duruma uygun olarak 

konuşma üslubunu değiştirmek). 

 

Sosyal iletişim bozukluğu, işitsel işleme 

sorunu, sözlü olmayan öğrenme güçlükleri, 

ifade edici dil bozuklukları 

 

Aralıksız konuşur, konuşanların sözünü keser 

ve düşünmeden konuşur 

 

DEHB, sözlü olmayan öğrenme güçlükleri, 

ifade edici dil bozuklukları 

Beden dili dediğimiz diğer insanların vücut 

dilleri ile anlatmak istediklerini tam olarak 

anlayamaz. 

Sözlü olmayan öğrenme güçlükleri, sosyal 

iletişim bozukluğu 

Konuşulan konuları takip etmede ve hikaye 

anlatmada sorun yaşar. 

Sosyal iletişim bozukluğu 

 

 

AçıkMavi Psikoloji Ekibi 
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