Yazılı kelimeleri
öğrenmede ve
hatırlamada
güçlük çekerim.

Yön ve zaman ve
kavramlarını
ayırt
edemeyebilirim.

Kolay okunmayan
bir el yazım vardır
ve ellerimi iyi
kullanamayabilirim
.

Okurken veya
yazarken hece
atlayabilirim.

b yerine d,
6 yerine 9
Yazabilirim.

Dikkat ve
konsantrasyon
güçlüğü çekerim. Kısa
süreli hafızam
zayıftır.

Mizahi öğeleri
kavrayamayabilirim.

ÖZGÜL ÖĞRENME
GÜÇLÜĞÜ
(DİSLEKSİ)

Okumayı,
yazmayı zor
öğrenebilirim.
Çok heceli
kelimelerde
kelimenin sonunu
değiştirerek
okuyabilirim.

Zekamın normal
olduğunu biliyorum
ama derslerde
başarısızım.

Ahmet ismini
yazarken
temhA şeklinde
yazabilirim.

Noktalama
işaretleri
dikkatimden
kaçabilir.

Heceleyerek
uzun sürede
okuyabilirim.

NELER YAPILABİLİR?

unutmayın.

o Kabullenmesi zor olsa da, öncelikle
çocuğunuzun sıkıntısıyla yüzleşmeli, çok
geç kalmadan ve çocuğa zarar vermeden,
fark edilir edilmez bir uzmana danışın.
o Çocuklara karşı zorlayıcı davranmayın,
bu sürecin sizin için de zor olduğu
düşünüldüğünde, ailelerin de bu konudaki
eğitimi ve bilgi genişliği çok önemlidir.
o Yaşadığınız güçlükleri okulla paylaşın ve
öğretmeniyle işbirliği yapın. Tek başınıza
bunlarla baş etmek yerine alacağınız
destekler,
hem
sizin
işinizi
kolaylaştıracaktır, hem de başarıya daha
hızlı ulaşabilmenize neden olacaktır.
o Ayrıca
okul
destekleyici
gerekiyorsa

dışında
da
gerekli
eğitim
çalışmaları
çocuk
yönlendirilmeli

bununla beraber bir psikoloğun da
çocuğun gelişimini izlemesi sağlanmalıdır.
o Çocuğunuza karşı sabırlı, hoşgörülü ve
anlayışlı olun. Zorlandığı durumlarda
öfkeli davranmayın. Sizin için de çok
zorlu
bir
süreç
ama
hedefiniz
çocuğunuzun

daha

iyi

olması,

bunu

Davranışlarınızın

tutarlı

o Çocuğunuzu kendi içinde değerlendirin.

olmasına özen gösterin. Zorlukları
karşısında, bir gün hoşgörülüyken diğer
gün öfkeli davranmayın.

Dünden bugüne olan gelişmelerini takdir
edin,
bugünden
yarına
olabilecek
hedefler koyun. Bu hedefler gerçekçi
olsun ve büyük hedefler olmasın. Küçük
ve sağlam adımlarla ilerlemek her zaman
daha sağlıklıdır.

o Her
çocuğun
yapamadıkları
gibi
yapabildikleri de vardır. Yapabildikleri
üzerinden hareket edilip, başarıları
övülmeli. Bu çocuğun özgüven gelişimi
için çok önemlidir. Sizin için de
çocuğunuzun başardığı alanlar görmek iyi
gelecektir.
o Çocuktan utanılmamalı
uzaklaştırılmamalıdır.

ve toplumdan
Çünkü
bu

beraberinde
çocuğun
utanmasını
ve
kendini
soyutlamasını getirebilir.

kendinden
toplumdan

o Çocuğa her şeyin yolunda olduğuna dair
güven verilmeli. Önce çocuğunuza karşı
bu güveni siz hissedin, daha sonra ona
hissettirin
o Çocuğun kendini ifade etmesine, ve
farklılıklarını ortaya koymasına izin
verin. İstediği ve yapabildikleri şeyleri
yapmaları için destekleyin. Sizden
gördükleri destek, onları daha motive
edecektir.

o Bu çocuklar sembolleri algılamada ve
kelimelerle düşünmede zorluk çekerler.
Dolayısıyla öğrenme ve ezberleme
süreçleri çok sancılı olur. Evde beraber
ders çalışırken bunlara dikkat edin.
o Çocuğunuzun

her

başarısını

takdir

etmeyi unutmayın. Bu başarılar küçük
olsa
bile
asla
atlamayın
çünkü
çocuklarınızın özgüven geliştirmesi için
bu çok önemlidir.
o Çocuğunuzun
eğitimiyle
ilgili
hissettiğiniz endişeleri ona yansıtmayın,
aksine onu rahatlatın.
Ve En Önemlisi; ONU

HER

KOŞULDA
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