
Öğretmenler İçin Disleksi (öğrenme güçlüğü) Üzerine İpuçları

Öğretmenler genellikle sınıftaki dislektik (öğrenme güçlüğü olan) bir çocuğa nasıl yardım 
edebilecekleri konusunda zorlanmaktadır. İşte bazılarının oldukça basit olduğu, ancak 
bazılarının ise uygulama açısından zahmetli olduğu birkaç öneri aşağıda listelenmiştir. 
Yapılabilecekler, bireysel koşullara ve öğretmenin becerikliliğine bağlı olmalıdır.

YAPMANIZ GEREKENLER
• Mümkün oldukça övün. Teşvik edip cesaretlendirin.
• İyi olduğu bir şey bulun.
• Daha az ödev verin (ör. Kısa makaleler veya öğrenmesi gereken ana noktaların altını çizin).
• Yazılı çalışmayı içerik üzerine yazın.
• Mümkünse sözlü cevapları puanlamaya dahil edin.
• Uzun kelimeleri okurken, heceleri bir kalem ile bölün.
• Kelimeleri doğru telaffuz etmesine yardımcı olun.
• Daha kolay yardım edebilmeniz için onu sınıfın ön tarafına yerleştirin.
• Ders kitabı açık bir şekilde çalışmasına izin verin.
• Önemli kelimeleri tahtaya net bir şekilde yazın.
• Tahtadakileri defterine geçirmesi için çokça zaman verin.
• Alfabeyi bilip bilmediğini ve günler ile ayları doğru sırayla söyleyip söyleyemediğini 
kontrol edin; ayrıca, saat okuma yetisini de ölçebilirsiniz.

YAPMAMANIZ GEREKENLER
• Eğer isteksiz ise disleksi (öğrenme güçlüğü) olan çocuğu herkesin içinde yüksek sesle 
okuması için zorlamayın. Asla alay etmeyin.
• Yazılı çalışmasındaki tüm hatalarını düzeltmeyin - bu oldukça cesaret kırıcıdır.
• Sürekli kelime listeleri vererek onu boğmayın; iki ya da üç kelime her ne kadar 
öğrenebiliyorsa öğrenmesi kafidir.
•Beğenmediğiniz bir ödevi tekrar yazdırmaya çalışmayın. Başkalarıyla kıyaslamayın.
• Yazısını değiştirmesi için baskı yapmayın (unuttuğu boşlukları siz düzeltebilirsiniz, vb.

UNUTMAYIN
Disleksi (öğrenme güçlüğü) olan bir kişi ‘normal’ bir insandan daha çabuk yorulur; çok daha 
büyük konsantrasyon gereklidir.
Dislektik biri,  paragrafı doğru okusa bile okuduğunu anlamlandıramayabilir. Böyle bir kişinin
şekiller (örneğin, öğrenme tabloları), müzik notalarını okuma veya yorumlama gerektiren 
herhangi bir sembol ile büyük zorluklar yaşadığı söylenebilir. Yabancı dil öğrenmek de 
genellikle bir problemdir.

Dislektik bir kimsenin sergilediği performans tutarsızdır.
Bir veya birden fazla kelimeyi atlayabilir ya da iki kez yazabilir. Sürekli olan belirsizlikten 
mustariptir. Aynı anda hem dinleyip hem de yazamadıkları için iyi not tutamazlar.
Kitap okurken bir anlığına başka bir yere baksa, kaldığı yeri tekrar bulamaz ya da bir tahtaya 
bir deftere bakarak yazılanları geçirmesi çok vaktini alır.
Yaşadığı zorluklardan dolayı yavaş bir şekilde hayatına devam eden bir dislektik, daima 
zaman baskısı altındadır.
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