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Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Sorunları Yerine Duyabileceğiniz Farklı Terimler 

 

Birbirinden farklı uzmanlar çocuğunuzun çok zorlandığı bu sorunları farklı yollarla çözmeye 

çalışabilirler. Öğretmenler, “öğrenme güçlükleri” tabirini kullanırken, doktorlar ve diğer 

uzmanlar öğrenme güçlüğü yerine ‘’bozukluk’’ veya ‘’durum’’ ifadelerini tercih edebilirler.  

İşte aşağıda böyle durumların yaşandığına dair üç örnek: 

 

 

AYŞE 

7 yaşında olan Ayşe, okumada zorlanmaktadır. Harfleri karıştırır ve kelimeleri telaffuz 

etmede sorun yaşar. 

Ayşe’nin söylediği: ”Okumaktan nefret ediyorum! Bu çok saçma. Ne anlattığını bana 

doğrudan söyleyemez misiniz?” 

Öğretmenin söyleyebileceği: “Ayşe ile birlikte bu sorununun üstesinden gelmek için 

stratejiler belirleyeceğiz. Harfleri sesler ile eşleştirip alıştırmalar yapacağız.” 

Psikoloğun veya doktorun söyleyebileceği: “Yaptığımız ölçüm ve değerlendirmeler 

neticesinde Ayşe’de disleksi, yani bir okuma bozukluğu olduğunu bulduk.” 

Ebeveynlerinin, arkadaş çevrelerine söyleyebileceği: ”Ayşe’nin, okuma yapmayı 

zorlaştıran birtakım öğrenme sorunları var ama sesli kitapları dinlemeye bayılır. Bu yüzden 

okulundaki okuma uzmanları ile bu becerilerini geliştirmesi üzerine toplantılar yapıyoruz.” 

 

 

CEM 

8 yaşındaki Cem yazı yazmada sorun yaşamaktadır. El yazısı oldukça okunaksız ve ayrıca bir 

paragraf oluşturabilmek için cümleleri nasıl bir araya getireceğini bilmiyor. 

 

Cem’in söylediği: “Keşke yazı yazmak bu kadar zor olmasa ve istediğim her şeyi 

yazabilsem. Bunu benim için yazabilir misin çünkü ben yazınca çok uzun sürüyor?” 

 

Öğretmenin söyleyebileceği: ”Cem’in daha rahat yazı yazabilmesi için kavram haritası ve 

kalem tutamağı gibi kolaylaştırıcı araçları nasıl kullanması gerektiğini ona öğretiyoruz.” 

 

Psikoloğun veya doktorun söyleyebileceği: ”Cem’de yazı yazmayı zorlaştıran bir durum 

olan disgrafi var.” 

 

Ebeveynlerinin, arkadaş çevrelerine söyleyebileceği: “Bu aralar yazı yazmak Cem için 

karmaşık bir durum olduğundan teşekkür notları bu dönem biraz gecikebilir. Ancak yine de 

inanılmaz gelişmeler göstermekte – örneğin, her gece ödevini yapmadan önce yazı için biraz 

alıştırma yapar.” 
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ELİF 

12 yaşındaki Elif, matematikte zorluk çekmektedir. Sınıf, karışık cebir problemleri çözerken 

Elif ise sayı saymak için hala parmaklarını kullanmaktadır. 

 

Elif’in söylediği: ”Herkes için kolay olan matematik, benim için hiç de öyle değil! Bunun 

neresi adil?” 

Öğretmenin söyleyebileceği: ”Elif, gayet iyi bir öğrenci fakat matematiği anlamada 

zorlandığı için benim dersimde çok sorun yaşıyor.” 

Psikoloğun veya doktorun söyleyebileceği: ”Elif’de diskalkuli dediğimiz matematik 

öğrenimini güçleştiren bir matematik bozukluğu var.” 

Ebeveynlerinin, arkadaş çevrelerine söyleyebileceği: ”Matematik, Elif için sorunlu bir 

ders. Ama bunu aşmak için her gece ödevinin üstünden birlikte geçiyoruz. Kendini bu işe bu 

kadar verip çabaladığı için onunla gurur duyuyorum.” 
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