
 

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ BELİRTİLERİ,

NEDENLERİ, TEDAVİSİ VE BAZI ÖNERİLER

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
 

PSİKOLAJ MART AYI BÜLTENİ



Özgül öğrenme güçlüğü (ÖÖG); dinleme, düşünme, anlama, okuma, yazma,

konuşma ve matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında

önemli güçlükleri olan, standart eğitime rağmen yaşına ve zekasına uygun

okul başarısı gösteremeyen bireylerdeki durumdur.

Nörogelişimsel bir bozukluktur. Beyinde sözel (veya sözel olmayan) bilginin

algılanma ve işlemleme süreçleri etkilenmiştir.

Erkeklerde daha sık görülür. 

Özel öğrenme güçlüğünün; görme, işitme, devinim, zeka

yetersizliklerinden, çevresel, kültürel, ya da ekonomik dezavantajlardan

kaynaklanan yetersizliklerle bir ilişkisi yoktur.

Albert Einstein, Thomas Edison, Stephen Hawking, Winston Churchill gibi

tanınan isimlerin de özel öğrenme güçlükleri vardır.

 



ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DİYEBİLMEMİZ İÇİN:
 

Normal ya da normalin üstünde zekaya sahip olmalı (IQ>85)
Duyularında herhangi bir bozukluk olmamalı
Nörolojik ve ruhsal bir bozukluk olmamalı
Öğrenme güçlüğü belirtileri okul yıllarında kendini göstermeye başlar.
Tanı konabilmesi için çocuğun okula gidiyor olması gerekir. Okul
öncesindeki çocuklara tanı konulamaz.
Tanıyı ancak alanda çalışan uzmanlar koyabilir (özel eğitimciler, uzman
psikologlar, psikiyatristler,vs.).
Çocuğunuzu bir uzmana götürdüğünüzde, gerekli değerlendirmeler yapılır
ve bu değerlendirmelere göre tanı konulur. Yapılması gereken
değerlendirmeler:

oCAS
oWISC-4 
oÖÖG Bataryası

 



ÇOCUK ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DIŞINDA
NEDEN ÖĞRENMEDE ZORLUK YAŞAR?

 
ZEKA GERİLİĞİ (HAFİF ZG
VARSA, OKUMA-
YAZMAYI ÖĞRENEBİLİR)

DİKKAT EKSİKLİĞİ VEYA
DEHB

PSİKOLOJİK SEBEPLER
(KAYGI BOZUKLUKLARI,
TSSB OLABİLİR)

DUYULARDA PROBLEM
OLABİLİR (İŞİTME,
GÖRME GÜÇLÜĞÜ)

SOSYOKÜLTÜREL
DURUMLAR

NÖROLOJİK BOZUKLUKLAR (BEYİN
KANAMASI, HAVALE, EPİLEPSİ, VB)
GİBİ DURUMLAR ÇOCUĞUN
ÖĞRENMEDE ZORLUK
YAŞAMASINA SEBEP OLUR.ÇİFT DİLLİLİK



Zeka düzeyi normal ya da normalin üzerindedir.
Hiperaktiftirler, kıpırdar, yerlerinde
oturamazlar.
Dikkatleri kısa sürelidir, kolayca dağılır
(%50’sinde dikkat eksikliği eşlik eder). 
Dikkatini toplamada güçlük yaşar, odaklanmada
zorluk yaşarlar.
Organizasyon bozukluğu vardır. Dağınıktırlar. 
Yönergeleri dinleme ve izlemede zorlanır.
Unutkanlık görülür. Eşyalarını sık sık
kaybedebilir, yerlerini unutabilir.
Büyük resmi göremezler. Detaylara takılırlar.
Yaratıcıdırlar.

ÖĞRENME
GÜÇLÜKLERİ
BELİRTİLERİ



GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
BELİRTİLER

 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Yaşıtlarıyla ilişkide zorluk yaşarlar (Sık sık zorbalığa maruz kalma).

Dil gelişiminde gecikme görülür.

Yetersiz sözcük dağarcığı vardır.

Kelimeleri doğru telaffuz etmekte güçlük çekerler.

Sık sık sakarlık (Zayıf motor becerileri) görülür.

Geometrik cisimleri anlamada güçlük çekerler.

Sayı, renk, harf öğrenmede güçlük çekerler.

Kesme, yapıştırma, boyama faaliyetlerinde güçlük çekerler.

Kalemi hatalı tutarlar (avuçla, sıkı tutmak, vb.).

Zaman, Yön, Büyük-Küçük gibi Kavramları öğrenmede güçlük

çekerler (büyük-küçük, uzun-kısa, sabah-akşam, dün-bugün,

içeri-dışarı vb.).

Yön karıştırma (Kitabı ters tutmak, ayakkabıyı ters giymek, vb.)

gibi belirtiler görülür.

OKUL ÇAĞINDA GÖRÜLEN BELİRTİLER

En önemli gösterge: Akademik becerilerde yaşıtlarına

göre başarısının düşük olması ve ortalama bir başarının

ancak olağanüstü bir çaba ve destekle sağlanabiliyor

oluşudur.

Okula başladığından itibaren; 

Not almakta ve yazıları kopya etmekte güçlük çekerler.

Yazılı ödevini tamamlamak için yaşıtlarından daha fazla

zaman harcarlar.

-      doğru ve akıcı okuma, 

-      okuduğunu anlama, 

-      yazı yazma ve imla, 

-      aritmetik hesaplama, matematiksel akıl yürütme

ve problem çözme alanlarında zorluk ortaya çıkar.



GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN
BELİRTİLER

 ERGENLİK ÇAĞINDA GÖRÜLEN BELİRTİLER YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE GÖRÜLEN BELİRTİLER

Kısmi düzelme meydana gelir, fakat okuma yaşıtlarına göre

geridedir.

Yüksek sesle okumaktan kaçınırlar. Okuduğu yeri tekrar okuma

gereksinimi ve uzun kitapları okumaktan kaçınırlar.

Mecazları anlamakta zorluk çekerler.

Sözel ya da yazılı olarak düşüncelerini ifade etmede, uzun

cümleler kurma ve öyküleştirmede güçlük çekerler.

Yer, yön ve zaman kavramlarında güçlük yaşarlar.

Matematik becerileri kullanmada zorlanırlar (parmak ve kağıt-

kalem kullanmadan işlem yapmada güçlük).

Akademik becerilerin gerektirdiği etkinliklerden

kaçınırlar.

Ezberleme güçlüğü çekerler.

Kendilerini sosyal çevrelerinden izole ederler ve

özgüven eksikliği görülür.

Potansiyelini ortaya çıkaramama, potansiyelinin

altındaki iş ve meslekleri tercih etme gibi durumlar

görülür.



Sayısal bozuklukta dört yetenek grubunda bozuklukların olduğu

belirlenmiştir. Bunlar:

Dil yetenekleri (matematik terimlerini anlama ve yazılı

problemleri matematik sembollerine çevirme), 

Algısal yetenek (sembolleri tanıma ve anlama ve sayıları

kümeleştirme yeteneği), 

Matematik yetenekleri (toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve

temel işlemlerin sırasını izleme)

Dikkat yetenekleri (rakamları doğru yazma ve işlem

sembollerini doğru gözleme).
 

1-DİSKALKULİ

Yazı yazmada zorluk yaşarlar. 

Heceleme, dil bilgisi ve işaretleme hataları vardır. 

Kötü paragraf düzeni ve çirkin el yazısıdır. 

Kelime seçimleri hatalı ve uygunsuzdur. 

Paragrafları düzensizdir. 

Hecelemede zorlanırlar. 

Sözcük dağarcıkları daha dardır.

2-DİSGRAFİ

ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ TİPLERİ



3) DİSLEKSİ (OKUMA GÜÇLÜĞÜ): 

Disleksi nörolojik temelli bir özel öğrenme güçlüğüdür. Kişinin okuma ve dil

becerilerini etkiler. Okuma bozukluğu; çocuğun yaşı, zeka düzeyi ve eğitimine

göre beklenenin altında okuma başarısının olduğu ve bu durumun okul

başarısı ya da okuma becerisi gerektiren günlük yaşam etkinliklerini önemli

ölçüde bozan bir durum olarak tanımlanmaktadır. Genellikle tembel veya

yeterince çalışmamakla suçlanırlar. Sık sık hayallere dalma, burada değilmiş

gibi görünme, zamanın farkında olmama gibi durumlar görülür. Okuma

yaparken, baş dönmesi veya baş/karın ağrısı şikayetleri görülebilir. Kendini

net ifade etmede sorun yaşayabilir veya başkaları konuşurken ne demek

istediğini tam anlamayabilirler. Disleksi kişinin kendilik algısını da etkiler

(»Ben değersizim/Beceriksizim/Aptalım» vb).
 



Erken doğum

Düşük doğum ağırlığı

Anne karnında nikotine maruz kalma

Çevresel Faktörler: 

Sayı ve okuma güçlüğü; birinci dereceden
akrabalar arasında 8-10 kat daha yüksek oranda
bulunmuştur. 
Disleksik bir anne veya babanın olması çocukta
okuma bozukluğunun var olma ihtimali için
önemli bir risk etmenidir.

Genetik/Kalıtımsal Faktörler

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDENLERİ 
Genetik ve çevresel faktörler özel öğrenme güçlüğünün ortaya çıkmasında etkilidir.



DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Harfleri, rakamları ters yazma okuma yazma öğrenmeye yeni başlayan her çocukta
görülebilir, eğer ilerleyen sürede de devam ediyorsa bir öğrenme güçlüğü belirtisi
sayılabilir. 
Yaş ilerledikçe ortadan kalkmaz. Çoğu yetişkin okumayı öğrenir, ancak yavaş okur.
Normal zeka seviyesine sahip bireylerde görüldüğü gibi üstün yetenekli bireylerde de
görülebilir. 
Özel öğrenme güçlüğü bir hastalık değildir, güçlüğe sahip bireyler ihtiyaç duydukları
özel eğitim ve öğretim yöntemleri ile yaşıtları gibi ya da yaşıtlarından daha iyi bir
performans sergileyebilirler. Hayal güçleri renkli, yaratıcı bireyler olabilirler. 
Güçlüğe sahip bireyler ders sırasında ya da ders çalışırken yaşadıkları isteksizliğin
sebebi; odaklanma güçlüğü yaşamalarından dolayı çabuk yorulmalarıdır. 
Öğrenme güçlüğü tüm gelişim alanlarında görülmek zorunda değildir. Okuma
yetersizliği, matematik yetersizliği, yazılı anlatım yetersizliği gibi tek bir alanda
görülebilir.



EŞLİK EDEBİLECEK RUHSAL SORUNLAR

Olumsuz inançlar gelişebilir («Ben başarısızım/Değersizim/Beceriksizim» gibi). 
Dikkat eksikliğine bağlı olarak akademik başarısızlık ve özgüven eksikliği görülebilir.
Sosyal uyum becerilerinde yetersizlik gibi durumlar görülebilir.
Davranım Bozukluğu görülebilir. 
ÖGG’si olan çocuklarda öfke patlamaları çok sık görülür. Bunun sebebi; öğrenemedikleri
ve dolayısıyla başarılı olamadıkları için yaşadıkları hayal kırıklığının öfkeye
dönüşebilmesidir veya sınıfın gerisinde kaldığı ve dersi anlayamadığı için ders sırasında
sıkılmasıdır. 
Bunlara bağlı olarak; çocukta davranım bozuğu belirtileri görülebilir. 
İlk dikkat çeken özellikleri, başkalarına karşı saldırgan olmalarıdır. İnsanlara, hayvanlara
ve eşyalara zarar verirler. Akranlarıyla geçinemez, sık sık tartışırlar. 
Yalan ve hırsızlığa başvurabilirler (Evden izinsiz para alma). 
Kuralları ciddi biçimde ihlal etme eğilimindedirler (Okuldan kaçma). 
Engellenmeye karşı aşırı tahammülsüzdürler. Özellikle ergenlikte suça yönelim, okulu
bırakma, madde kullanımı gibi riskli davranışlar görülür. 
Tedavi için, uzman bir psikoloğa başvurulmalı, psikoterapiye başlanmalıdır.



Dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu da eşlik ediyorsa, ilaç
etki sağlamaktadır. Fakat, ilaç
öğrenme güçlüğünü kesin ve
tam olarak tedavi etmemektedir.

2) EĞİTİM & BİLİŞSEL 
MÜDAHALE:

Genellikle bu çocuklar okulda zorbalığa

maruz kalmaktadır. Özgüveni düşük,

anksiyetesi yüksek olabilir. Sosyal becerileri

de buna bağlı olarak yeterince gelişmemiş

olabilir. Bu ve bunun gibi eşlik eden

duygusal ve davranışsal sorunlar uygun

terapi yöntemleriyle tedavi edilmelidir.

Ailenin işbirliği çok önemlidir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ TEDAVİSİ
 

1) İLAÇ TEDAVİSİ: 

Özel eğitim çok önemlidir. Özel eğitim
uzmanlarıyla uygun bir program
oluşturulup çalışılmalıdır. Ne kadar erken
başlanırsa, o kadar iyi ilerlenir.
- CAS Müdahale Programı, bu konuda
eğitim almış bir psikolog tarafından
uygulanabilir.

3) PSİKOTERAPİ: 



ÖZEL ÖĞRENME
GÜÇLÜĞÜ İÇİN DESTEK
ALINMAZSA, NELER
OLUR?

Özel öğrenme güçlüklerinin etkileri yaşam

boyu sürer.

Ergenlik döneminde kısmi düzelme olur,

fakat akademik başarı düşük olur.

Okulu bırakma oranları yüksek, üniversite

okuma oranı düşüktür.



ÖNERİLER

İlaç etkili değildir. 

Özel eğitime başvurulması şarttır. Fakat, yeterli değildir. 

Gerekli olmadığı sürece normal sınıftan alınmamalı ya da izole

edilmemelidir.

Okul öncesi dönemde kesin tanı konulmaz. ÖÖG riski olan çocuklar için;

Dikkat

Kavram

İnce ve kaba motor becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır

ve evde bol bol alıştırma yapılmalıdır.

1 yıl sonra okula başlıyorsa ve kavramlarla ilgili eksikliği var ise; yavaş

yavaş harf öğretimine başlanabilir.

İnce motor becerilerini güçlendirmek için; hamur oynama, boncuk dizme,

stres toplarını sıkma, küçük şeyleri boyama, makasla kesme, noktaları

birleştirme alıştırmaları yaptırılabilir.



ÖÖG olan çocuğunuza yardımcı olmak ve

çocuğunuzun özgüvenini yükseltmek için neler

yapılabilir? 

Her çocuğun ve ailenin farklı olduğunu unutmayın. Bu

nedenle, tüm seçenekler sizin için işe yaramayabilir.

 Denediğiniz ilk yöntemin etkili olmaması durumunda,

panik yapmayın. Çocuğunuz için en uygun olanı

bulmak için birkaç deneme yapabilirsiniz. 

İşte evde deneyebileceğiniz bazı şeyler:
 

EBEVEYNLERE YÖNELİK
ÖNERİLER



İLGİ ÇEKMEK

Çizgi romanlar, gizemli öyküler, yemek tarifleri ve spor

veya pop yıldızlarıyla ilgili makaleler gibi çeşitli okuma

materyalleri sağlayın. Çocuğunuzun okuma düzeyinde

olan iyi kitaplar arayın. ÖÖG olan çocukların konuya ilgi

duymaları çok önemlidir.

ÇABASINI TAKDİR EDİN

Çocuğunuzun en küçük çabasını övün. Herkesin hata

yapabileceğini vurgulayın! Çocuğunuzun pratik

yapmasının ne kadar önemli olduğunu anlamasına

yardımcı olun ve en küçük ilerlemesini bile taktir edin,

ödüller verin. Teşvikleriniz, çocuğunuzun motivasyonu

yüksek tutması konusunda yardımcı olacaktır.

NE HİSSETTİĞİNİ ANLAMAYA
ÇALIŞIN

ÖÖG olan çocuğunuzla empati kurmak için durumlara

çocuğunuzun gözüyle bakmayla çalışın. Çocuğunuzun

neler yaşadığını anlamaya çalıştığınızda ve farklı

stratejiler deneyerek hangilerinin en yararlı olduğunu

gördüğünüzde, çocuğunuz anlaşıldığını hisseder ve

özgüveni artar.

GÜÇLÜ YÖNLERİNE ODAKLANIN

 Çocuğunuzun güçlü yönlerini belirleyin. Çocuğunuzun

özgüvenini artırmak için hobileri ve okul öncesi

etkinliklerini kullanın. Çocuğunuzun güçlü yönlerini

tanımlamak ve oluşturmak için farklı yollar deneyin.



 İlk önce sınıf ortamını düzenlemeliyiz.
Çocukları birbirinden uzak oturtmalıyız.
 Öğrenme güçlüğü olan çocuk ya da çocukları sevdiği ona
yardımcı olabilecek arkadaşlarıyla oturtmalıyız.
Yapılan etkinliği yakından görebileceği bir yere
oturmalı,ilkokul düzeyinde ise; en ön sıraya oturtmalıyız.

 
Sınıf içi düzenlemeler yapılmalıdır. 

Yapısal özellikler ve kullanılış açısından algılanabilir olmalıdır.
Biçim ve boyut açısından kullanılacak amaca uygun olmalıdır.
Çocuğun yaş-gelişimini destekleyici nitelikte olmalıdır.
Çocuğun merak, ilgi, el becerisi, girişimcilik, yaratıcılık, sorunlara
çözüm bulması gibi çok yönlü kullanım olanakları sunmalıdır.
Çocuğun dil gelişimi, okuma-yazma, aritmetik becerilerini
geliştirici özellikler taşımalıdır.
Sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağlayıcı olmalıdır.
Öğretmen yine öğrenme güçlüğü olan çocuğun özelliklerini göz
önünde bulundurarak, sınıfta uyarıcı panolar hazırlamalı, slâyt
gösterileri yapmalı, öğrenmeyi kalıcı hale getirmelidir.

 
Sınıfta yer alan araç gereçlerle ilgili dikkat

edilmesi gerekenler:

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÖNERİLER
ÖÖG’den şüphelenildiği takdirde, öncelikle varsa rehber öğretmene veya uzmanlara çocuk ve aile

yönlendirilmeli ve gerekli testler uzmanlar tarafından yapılmalıdır. 



ETKİNLİK ÖNERİLERİ
Etkinliklerde dikkat edilmesi gerekenler:

Hazırlanan etkinlikler var olan bütün eksiklik ya da

yetersizlikleri giderici, destekleyici yönde olmalıdır.

Her eksikliğin yeterince geliştirilmesi için hazırlanan

etkinlikler birbirini desteklemelidir.

Çocuklar her etkinliğe mutlaka aktif olarak katılmalıdır.

Hazırlanan etkinlik, çocuğun yetersizliğini desteklediği

gibi yapabileceğinin en kolayından başlamalıdır.

Sorulan sorularla çocuk etkinliğe yönlendirilmelidir.

Gerekli araç-gereç önceden temin edilmiş olmalıdır.

Etkinlik çeşitlerine yer verilmelidir (Oyun, bilmece, şiir,

parmak oyunu,tekerleme vb.).



OKUMA ÇALIŞMASI: 
Her gün sesli bir şekilde harf okuma çalışmaları (30 dakika)
yapın.
3P (Duraksama, Yöneltme, Övme) Tekniği: Okuma
yaparken, “Çocuğu durdur, yanlışını düzeltmesini bekle,
düzelttikten sonra öv” tekniğini uygulayın.
Aynı anda, çocuğunuzla birlikte yüksek sesle harf okuma
egzersizi yapın.
Sınıfta sesli olacak şekilde harf okuma çalışması yaptırın.
Öğretmen olarak okuduğunuz metni/öyküyü, çocuğa
anlattırın.
Okuduğunuz metinle ilgili yorum yapmalarını ve metnin
ana fikrini bulmalarını sağlayın.

 

 
 

DİKKAT ÇALIŞMASI:
Etkinlik Adı: Dikkat Oyunu
Amaç: Dikkati artırmak.
Uygulama: Çocuklarla sabah evden çıkarken yaptıkları hazırlıkla ilgili
konuşulur ve arkasından üzerilerindeki giysiyi (Renk, şekil)
anlatmaları istenir. Sonraki aşamada çocuklar eşleştirilir, eşlerden
birinin gözlerini kapatarak yanındaki arkadaşının giysisini renk,
şekil gibi özellikler açısından anlatması istenir.
Öneri: Sınıfta bulunan eşyalar, evindeki odasında bulunan eşyalar
da sorulabilir.

YAZI ÇALIŞMASI:
Aydınger kağıdını (şeffaf kağıt) yazı veya okuma parçası üzerine koyup
çocuktan tüm harflerin üzerinden geçmesi istenir.

 



İNCE KAS ÇALIŞMASI:
1.Etkinlik adı: Renkleri Eşleştirelim
Amaç: İnce Motor becerilerin gelişimini desteklemek.
Uygulama: Bu çalışma öncesinde çocuklarla ana ve ara renkler üzerine bir suluboya çalışması yapılır.
Ana renkler kullanılarak, ara renklerin nasıl oluştuğu gösterilir.
Daha sonraki aşamada her çocuğun eline renkli bir ip verilir. Hazırlanmış olan her renk boncuk ortaya
konur ve çocukların elinde bulunan renkteki boncukları ipe dizerek kolye yapması istenir.
Öneri: Bu çalışmayı; renkleri güne bölerek her gün(Önce ana   renklerden başlayarak) bir renk
şeklinde de yapabilir, çalışma öncesinde renkleri sınıfta/evde bulunan nesnelerle eşleştiriniz.

2.Etkinlik Adı: Şekillerle Oyun
Amaç: Küçük kas/İnce Motor becerilerini geliştirmek.
Uygulama: Etkinlik öncesi şekillerle ilgili sohbet edilir. Sonra çocuklar grup halinde, her grup bir
şekil hazırlar. (Kare, üçgen, daire ve dikdörtgen). Bu şekiller sınıftaki bloklarla yere hazırlanır, sonra
her grubun sınıfta bulunan nesneleri uygun şeklin içine koyması istenir.
Öneri: Bloklarla hazırlanan bu şekil, fon kartonundan kesilerek de oluşturulabilir.
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adlı bültenimizi okuduğunuz için 
 
 
 

ailesi olarak
TEŞEKKÜR EDERİZ.

 


