
Çocuğunuzun Eğitmeni ve Rehber Öğretmenden  Duyabileceğiniz İfadeler

Bir Bakışta

• Eğitmenler, öğrenme ve dikkat sorunları için sizin daha önce duymadığınız bazı terimleri
kullanabilirler.

• Eğitmenlerle konuşurken “ölçme” ve “değerlendirme” gibi terimler duyabilirsiniz.

• DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) dikkat sorunlarına, dürtüsellik ve 
hiperaktiviteye neden olabilen biyolojik bir durumdur. Sıklıkla öğrenme sorunları ile ortaya 
çıkar.

Eğitmenlerle  öğrenme  ve  dikkat  sorunları  hakkında  konuştuklarında,  hiç  duymadığınız
terimleri  kullanabilirler.  Bu  aşağıdaki  yazdırılabilir  mini  sözlük,  endişeleriniz  ve  sonraki
adımlarınız hakkında size yardımcı olabilir.

Ölçme,  bir  çocuğun  sorunlarına  neyin  sebep  olduğunu  bulmak  için  oluşturulan  bilgi
topluluğudur.  Testler,  röportajlar  ve  gözlemler  içerebilir.  Bunlar  doktorlar,  uzmanlar  ve
eğitimciler tarafından yapılır.

DEHB dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu anlamına gelir. Dikkat sorunları, dürtüsellik
ve  hiperaktiviteye  neden  olabilen  biyolojik  bir  durumdur.  Sıklıkla  öğrenme  sorunları  ile
ortaya çıkar.

Odyolog, işitme ve denge sorunlarını test eden bir sağlık uzmanıdır. Bir odyolog, çocuğun dil
ve dinlediğini anlama konularında yaşadığı problemlerin tıbbi bir sebebini belirleyebilir.

Gelişimsel gecikme, bir çocuğun beklenen yaşlara kadar olması gereken yere ulaşmamasıdır.
Bu dil, düşünce ve sosyal becerileri içerebilir. Gecikmeler, öğrenme veya dikkat sorunlarına
neden olabilir.

Değerlendirme, bir çocuğun öğrenme ya da dikkat sorunu olup olmadığını ve okulda  özel
eğitim hizmetlerine  ihtiyacı  olup  olmadığını  görmek  için  yapılan  testlerdir.  Sonuçlar
genellikle profesyonellerden oluşan bir ekiple tartışılmaktadır.

Dil tabanlı öğrenme güçlüğü (LBLD) çocuğun dil kullanma becerisini etkilediği gibi okuma,
yazma ve / veya heceleme üzerinde etkili olabilir. En yaygın türü disleksidir.

Öğrenme güçlüğü (LD), beynin bilgi ile etkileşime geçip onu işleyebilme durumdur. Alma,
işleme, saklama, yanıt verme ve iletişim kurma yeteneklerini etkileyebilir.

Mesleki terapi (OT), yazma gibi günlük görevler için gerekli becerileri geliştirmeye yardımcı
olabilecek bir tedavi şeklidir. Bunlar el-göz koordinasyonu, güç ve ince motor becerileri içerir.

Fizik tedavi (PT) yürüme, uzanma ve ayakta durma için gerekli olan kaba motor becerilerin
geliştirilmesine yardımcı  olabilecek bir  tedavi şeklidir. Ayrıca denge ve kas kontrolüne de
yardımcı olur.

Okuma güçlüğü, en yaygın öğrenme sorunlarının bir türü olan disleksinin başka bir ismidir.

Okul rehber öğretmenleri, öğrenme ve dikkat sorunları olan çocuklara yardımcı olmak için
eğitilmiş uzmanlardır. Duygusal destek için danışmanlık sağlayabilir ve çocuklara okula geçiş
dönemlerinde yardımcı olabilirler.
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Konuşma-dil  patoloğu (SLP)  konuşma,  dil  ve  yutma  ile  ilgili  sorunları  değerlendirir  ve
tedavi  eder.  Ayrıca  çocukların  konuşma  ve  sosyal  becerilerini  geliştirmelerine  yardımcı
olabilir.

Terapi, tedavi anlamına gelen genel bir terimdir. Bir çocuğun (ya da yetişkinin) becerilerini
geliştirmesine ve zayıf yönleri üzerinde çalışmasına yardımcı olur. Terapi ilaç içermez.

Terminolojiyi anlamak, çocuğunuzun doktoru ile konuşmayı daha kolay hale getirebilir. Bir
sonraki  ziyaretiniz  için  sorulacak  soruların bir  listesini  gözden  geçirerek  daha  iyi
hazırlanabilirsiniz.

Anahtar Bilgiler

•  Doktorların  kullandığı  terimleri  bilmek  görüşmenizin  sorunsuz  ilerlemesine  yardımcı
olabilir.

• Ölçme, çocuğunuzun sorunlarına neyin yol açtığını öğrenmek için doktorunuzun kullandığı
bilgi topluluğudur.

• Terapi, tedaviye gibi genel bir terimdir ve ilaç içermez.
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