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Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Nedir?
Disleksi, ilk kez İngiliz Doktor W.P Morgen tarafından 1896
yılında tanımlanmıştır. Morgen’a göre Disleksi ”Doğuştan
kelime körlüğüdür.” İlk olarak yapılan bu tanımlamadan sonra
günümüze kadar birçok disleksi tanımı yapılmıştır. Avrupa
Disleksi
Derneğine
göre
disleksi
tanımı
“Disleksi;okuma,heceleme ve yazma becerilerini edinmede
nörolojik kökenli bir farklılıktır.”
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tipleri Nelerdir?
Disleksi, zeka düzeyi “normal veya normal üstü” olan,”okuma
hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlamaanlatma becerisi” yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin
altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır.Özgül Öğrenme
Güçlüğü; okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım bozukluğu
(disgrafi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) olarak alt
tiplere ayrılır. Bu alt tipler, tek başına görülebileceği gibi
birkaçı beraber de görülebilir. Sıklıkla birkaç alt tip
birlikte görülür ve bu alt tiplere Dikkat Eksikliği veya
Hiperaktivite Bozukluğu da eşlik eder. Ayrıca, emosyonel
(düşük benlik algısı, akran ilişkilerinde sorunlar, anksiyete
ve depresyon v.b.) ve davranışsal sorunlar da görülebilir.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri Nelerdir?
-Dinleme ve kendini sözel olarak akıcı bir biçimde ifade
edememe,
-Mantık yürütmede zorluk,
-Kendini organize etme ve planlamada zorluk,
-Hiperaktif ya da hipoaktiflik,
-Dikkat sorunları,
-El-göz koordinasyonu ve motor koordinasyonda zayıflık,

-Görsel ve işitsel algı sorunları,
-Mekanda yönelim, yön bilgisi, saat bilgisi, mesafe ve ölçüm
bilgisi alanlarında zorluk, zamanı kaliteli kullanamama,
-Çalışma alışkanlığının kalitesizliği,
-Engellenmeye karşı tolerans düşüklüğü,
-Değişikliğe uyum sağlamada güçlük.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukların Genel Özellikleri:
-Saat, hafta, gün ve mevsimleri öğrenme ve kullanmada güçlük,
-Uzunluk ve büyüklük kavramlarında sıkıntı,
-Rakam ve matematiksel sembollerin öğrenilmesinde güçlük,
-Rakamları okuma ve yazmada güçlük,
-“b” ve “d” ve “p” harflerini karıştırma,
-“E” harfi ve “3” sayısını karıştırma,
-Cümleye büyük harfle başlamama,
-Akranlarına göre okumayı geç öğrenme,
-Yazarken harf atlama,
-Tutuk konuşma,
-Okunaksız yazma,
-Yavaş okuma,
-Yazılı ödevlerden kaçınma,
-Yazarken noktalama hataları yapma,
-Sınav korkusu,
-Okula gitmede isteksizlik,
-Kelimeleri/harfleri/sesleri öğrenmede güçlük,
-Verilen talimatları takip etmede güçlük,
-Kelimeleri harflere veya hecelere ayırmada güçlük,
-Organize olamama,
-Davranış bozuklukları,
-Asabiyet,
-Harf ve kelimeleri tanıyamama,
-Kendi ismini yazamama,
-Kafiyeli kelimeleri tanıyamama,
-Harfleri kelimelerle bağdaştıramama,
-Heceleri yan yana koymakta güçlük çekme,
-Tek heceli kelimeleri okuyamama,

-Okumaktan nefret etme,
-Okumayı öğrenirken zorluk yaşama,
-Okuma hızının beklenenin altında olması,
-Yazarken harf atlama,
-Yazma düzensizliği,
-Okurken harf atlama,
-Okurken kelimeleri değiştirerek okuma,
-Okurken ve yazarken zorlanma,
-Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi),
-Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi),
-“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede
zorluk yaşama,
-Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma,
-Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme,
-Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma,
-Renkleri karıştırma,
-Sağı solu ayırt etmekte zorlanma,
-Kendini ve bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte
zorlanma,
-Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma,
-Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma,
-Okula gitmek istememe,
-Yazarken sıra,satır atlama,
-İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma.
Özgül Öğrenme Güçlüğü belirtileri gösteren her çocuk aynı
özellikleri taşımaz. Bu özelliklerinin belirlenmesi ve tanı
alması için ayrıntılı bir psikolojik ve eğitimsel
değerlendirmeye ihtiyaç vardır.
Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanı ve Terapisi Nasıl Düzenlenir?
-Tıbbi değerlendirme ile öğrenmeyi etkileyen herhangi bir
bedensel sorun olup olmadığı belirlenmelidir.
-Psikiyatrik değerlendirme ile herhangi bir psikopatoloji olup
olmadığı ve varsa bu sorunun öğrenme güçlüğüyle ilişkisi
saptanmalıdır.
-Psikolojik değerlendirme ile bilişsel, akademik ve

nöropsikolojik süreçler incelenip, hangi alanlarda sorun
olduğunun belirlenmesi amacıyla testler uygulanmalıdır.
-Aile değerlendirmesi ile ebeveyn tutumları, davranış ve
beklentilerinin, eşler arası sıkıntıların ve aile içi
sorunların
öğrenme
güçlüğüne
etki
edip
etmediği
belirlenmelidir.
Özgül Öğrenme Güçlüğünün destekleyici bulgular içermesi
durumunda; özel eğitim ve psiko-pedagojik yaklaşımla
düzenlenen, eğitimsel terapiyi içeren, tedavi ve müdahale
programı uygulanır. Uygulanan tedavinin süresi, çocuğun
öğrenme hızına ve şekline göre değişkenlik gösterir. Bu konuda
destek ve bilgi almak için; 0212 537 61 60 numaralı
telefonumuzdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

