
ÖĞRENME
GÜÇLÜĞÜ



Özel Öğrenme Güçlüğü
 Öğrenme güçlüğü bir çocuğun zekâsı normal olmasına rağmen, okuma, 

yazma, matematik, konuşma, dinleme, anlama ve kendini ifade etme 
becerilerinden bir ya da birkaçında yaşıtlarına ve zekâsına oranla düşük 
başarı göstermesine verilen isim.

 Herhangi fiziksel problemi olmayan (İşitme, Zihinsel, Görme gibi); dinleme, 
konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin 
kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan bireylerdir.  Aynı 
zamanda bu kişiler kendini idare etme, sosyal algılama, etkileşim sorunları 
vardır. Standart eğitime rağmen yaşına ve zekâsına uygun okul başarısı 
gösteremeyen bireylerdeki durum olarak açıklayabiliriz. 



 Çocuğun zekâsıyla ilgili bir sıkıntıya işaret 

etmediği, öğrenme güçlüğü sorunu yaşadığı bilinen ünlü 

isimlerden anlaşılabilir. 

 Walt Disney

 John Lennon

 Winston Churchill

 Henry Ford

 Stephen Hawking

 Alexander Graham Bell
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 çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, 

akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme 

güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Ama aynı 

zamanda öğrenme güçlüğü olan bir çok çocuk, 

yaşadığı güçlüğün derecesine, karşılaştığı 

tutumlara göre de belli ölçüde kendini ifade 

etme, sosyal algılama ve etkileşim sorunlar da 

yaşayabilmektedir. 



Öğrenme güçlüğünün nedenleri kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı 

olası nedenler belirtilmektedir. Bunlar arasında;

 1- Genetik etmenler: Bazı araştırmalara göre öğrenme güçlüğü olan çocukların 

% 25-60’nda sorunun genetik olduğu bildirilmiştir. Özgül öğrenme güçlüğü 

olan çocukların anne-babalarında benzer sorunlar olma olasılığı normal 

populasyondan 5-12 kat fazladır. İkizlerde ve diğer kardeşlerde özgül öğrenme 

güçlüğü olma ihtimali yüksektir. 

 2- Beyin hasarı: Hafif  düzeyde hasarın öğrenme bozukluğuna, gelişimsel 

sapmaya, hiperaktiviteye neden olabileceği öne sürülmektedir.



3- Nörolojik fonksiyonlarda bozukluk: Öğrenme için gerekli 

olan bazı aşamalardaki sorunlardır.

 a) İnput(girdi): Gelen bilgilerin duyu organlarıyla beyne girmesi, algılanmasıdır. Bu 
durumda, kişi harfleri ters algılayabilir. Ör: b harfini d gibi, 6 rakamını 9 gibi 
algılayabilir.

 b) İşlem: Gelen bilginin kaydedilip, organize edilmesi, anlaşılması, yorumlanmasıdır. 
Bu alanda sorun olması, günlerin, ayların, alfabedeki harflerin yerlerinin karıştırılması 
gibi sorunlara yol açabilir.

 c) Bellek: Bilginin tekrar kullanılmak üzere depolanmasıdır. Öğrenme güçlüğü olan 
çocuklarda kısa süreli bellekte sorunlar görülür. Bu nedenle de hızlı bir unutma olur.

 d) Çıktı: Bilginin kullanılmasıdır. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar, kendini ifade 
ederken, okurken, yazarken, ip atlarken vb. güçlükler yaşarlar.



ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 

BELİRTİLER

Okuma becerisi Disleksi I

 Okuması yaşıtlarından geridir.

 Okurken yerleri kaybeder, satır atlar ya da aynı satırı 
tekrar okur.

 Bazı harfleri öğrenmekte zorlanırlar. Harfin şekli ile sesini 
birleştiremez.

 Okurken hece ekleyip çıkartabilirler. Uydurabilirler.

 Ters okuyabilirler.( ev/ve – en/ne vb.)

 Okuduğu parçanın anlamını anlamakta ve parçayla ilgili 
sorulara cevap vermekte zorlanırlar.



Yazma becerisi Disgrafi II

 Bazı harf/hece ya da sayıları ters yazar/karıştırır.(b-d/en-ne/ ve-ev/12-21/6-9/ 2 
ile 5 i / 4 ile 7 yi vb.. )

 Sınıf  düzeyine göre yazısı çirkindir.

 Sınıf  düzeyine göre daha yavaş yazar.

 Büyük küçük harflerle karışık yazar.

 Yazarken harf/hece eksik bırakır.

 Yazarken kelime aralarında boşluk bırakmaz ya da heceleri ayrı ayrı(sil gi, ka lem 
vb.) yazar.

 Sınıf  düzeyine göre imla ve noktalama hataları yapar.

 Yaşıtlarına göre insan resmi çizimleri kötüdür.



Matematik becerisi Diskalkuli

 İşlem yaparken eldeyi unutma, sayıları yanlış yerleştirme, toplama yaparken 
çıkarmaya geçme vb.. hatalar yapar.

 İki ve ya daha fazla basamaklı sayılarla çarpma işlemi yaparken basamak 
kaydırmayı unutur. Sayıları yanlış yere yerleştirir.

 Problem çözerken soruyu anlamakta zorlanır.

 Soruyu çözerken uygun bir sıra izlemekte zorlanır. Hangi işlemi hangi sırada 
yapacağını unutur.

 İşlem yaparken sembolleri karıştırır.

 Çarpım tablosunu ezberlemekte zorlanır.



I. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan 

çocukların özellikleri ve diğer belirtiler
 Çalışma Alışkanlığı; Ev ödevlerini almaz, eksik alır, ev ödevlerini yaparken yavaş ve 

verimsizdir, ders çalışırken yavaş ve verimsizdir, ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk 

sıkılır.

 Organize Olma Becerisi; Odası, çantası, eşyaları ve giysileri dağınıktır. Defter ve 

kitaplarını kötü kullanır ve yırtar, yazarken gereksiz satır atlar, boşluk bırakır, sayfanın 

belirli bir kısmını kullanmaz, zamanını ayarlamakta güçlük çeker, düşüncelerini 

organize edemez.



II. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan 

çocukların özellikleri ve diğer belirtiler
 Oryantasyon(yönelim) becerileri; Sağ- sol karıştırır,yönünü bulmakta zorlanır, 

doğu-batı, kuzey-güney kavramlarını karıştırır. Alt-üst, ön-arka kavramlarını 

karıştırır, zamana ilişkin kavramları (dün-bugün önce-sonra gibi) karıştırır. 

Gün ay, yıl, mevsim kavramlarını karıştırır. Saati öğrenmekte zorlanır.

 Sıraya koyma becerisi; Haftanın günlerini, ayları, mevsimleri doğru saysa bile, 

aradan sorulduğunda (...........dan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay 

gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir(gibi) yanıtlamakta zorluk çeker ya da 

yanlış yanıtlar.



III. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan 

çocukların özellikleri ve diğer belirtiler

 Sıraya koyma becerisi; Haftanın günlerini, ayları, 

mevsimleri doğru saysa bile, aradan sorulduğunda 

(...........dan önce hangi gün gelir, marttan sonra hangi ay 

gelir, haftanın dördüncü günü hangisidir(gibi) 

yanıtlamakta zorluk çeker ya da yanlış yanıtlar.

 Sözel ifade becerisi; Duygu ve düşüncelerini sözel 

olarak ifade etmekte zorlanır. Serbest konuşurken 

düzgün cümleler kuramaz, heyecanlanır, takılır, şaşırır, 

sınıfta sözel katılımı azdır, bazı harflerin seslerini doğru 

olarak telaffuz edemez.



IV. Özgül Öğrenme Güçlüğü olan 

çocukların özellikleri ve diğer belirtiler

 Motor Beceriler; Top yakalama, ip atlama gibi hareket ve 

oyunlarda yaşıtlarına oranla başarısızdır. Sakardır, düşer, yaralanır, 

istemeden bir şeyler kırar. Çatal-kaşık kullanmakta, ayakkabı-

kravat bağlamakta zorlanır, ince motor becerilere dayalı işlerde 

(düğme ilikleme, makas kullanma, boncuk dizme gibi) zorluk 

çeker. 



İlkokulun ilk üç yılında sık rastlanan özel 

öğrenme güçlüğü belirtileri şunlardır:

Anaokulu
 Ana okulunu bitirdiğinde ev telefonunu hâlâ ezberleyememiş olabilir.

 Çabalamasına rağmen bebek ninnilerini ezberleyip tekrarlayamaz.

 Öyküleri dinlerken dikkatini toplamakta ve kavramada güçlük çeker.

 Öykünün ayrıntılarını hatırlamada zorlanır.



Birinci sınıfta iken

 Harfleri seslendirmede öğrenmekte ya da sayı ve harfleri yazmakta zorlanır. Buna bağlı olarak 
duygusal açıdan çok çabuk kırılır, çok çabuk sinirlenir, kâğıtları yırtar, ağlar, okula gitmek istemez 
aptal ya da akılsız olduğunu söyler.

 Sınıfta davranış problemi vardır; dikkat çekici, düşüncesiz hareketlerde bulunur

 Sınıf  ödevlerini bitirmez.

 Öğretmeninden ya da ana-babasından sürekli yardım ister.

 Bir gün öğrendiğini ertesi gün unutur. Örneğin sözcükleri hecelemeye çalışır, öğrenmiş gibi 
gözükür ama testte başarısız olur, unuttuğunu söyler. Aynı şey okumada da olur; kalın sesli bir 
harfle örneğin “a” ile başlayan bazı sözcükleri gayet güzel okur, ancak bir sonraki hafta aynı 
sözcüklerle karşılaştığında, yeniden öğretmeniz, çalıştırmanız gerekir.



İkinci, Üçüncü ve Dördüncü 

sınıflarda
 İkinci sınıfta basit toplamaları yapmakta zorlanır. Üçüncü ve dördüncü sınıfta çarpım 

tablosunu, her gece birlikte tekrar ettiğiniz hâlde ezberleyemez.

 Düşüncelerini kâğıda dökmekten kaçınır ya da güçlük çeker.

 Soruları sesli olarak yanıtlar, ancak bunları yazmaya çalıştığında aynı başarıyı 
gösteremez.

 Konuşurken kelime dağarcığı yeterli olduğu hâlde yazarken çok basit bir dil kullanır. 
Çünkü uzun sözcükler yazmak daha zor gelir.

 Okula gitmek istemez.

 Okul ödevlerinin çok zor olduğunu söyler.



 Öğrenme güçlüğü belirtileri farklı alanlarda kendini gösterebilir. 
Öğrenme güçlüğü, çocuğun günlük yaşamındaki bir çok 
alanda(okul- ev- sosyal ilişkiler vb.) kendini güçlüğün türüne ve 
şiddetine göre farklı derecelerde (hafif, orta ve ya ağır 
düzeyde) gösterebilir. Belirtilerin bir bölümü çok yüzeysel ya da 
hiç görülmeyebilir. Yani bazı çocuklar, okuma yazmada daha 
başarısız, bazıları sadece matematikte daha başarısız olabilirler ya 
da okulda ciddi düzeyde akademik başarısızlığa neden olabilecek 
derecede ağır bir öğrenme güçlüğü yaşamayabilirler. Ancak, hem 
okulda hem evde hem akademik anlamda hem sosyal anlamda 
hem duygusal anlamda ciddi sorun da yaşayabilirler.  



Sözel olmayan(non verbal) öğrenme 

güçlüğü:

 Bu çocuklar, zaman kavramını öğrenme, yön 

bulma, sıralama, zamanını planlama, isimleri 

hatırlama, sayıları zihinde canlandırıp görsel 

olarak sıraya koyma, para hesabında çok 

zorlanırlar.



 Özgül öğrenme güçlüğü olgularının çoğu okuma 

ve yazma güçlüğüdür. Yaş ilerledikçe okuma 

konusundaki eksiklikler daha çok giderilirken, 

yazım hataları görece daha kalıcı olur. Yaşla 

birlikte okuduğunu anlama da gelişir. 



ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNE EŞLİK EDEN 

BOZUKLUKLAR VE ÖZELLİKLER

 Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu

 Karşıt Olma-Karşı Gelme Bozukluğu

 Davranım Bozukluğu

 Depresyon

 Anksiyete

 Gelişim koordinasyon bozukluğu

 Dil gelişiminde gecikmeler

 Düşük benlik saygısı, toplumsal becerilerde eksiklikler, 
okulu bırakma



ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN

AİLELERİNE ÖNERİLER

1.Eğer öğretmen çocuğunuza öğrenme güçlüğü var diyorsa, gerekli tıbbi ve psikolojik 
ölçümleri yaptırın.Nedenlerini araştırın…

2.Öğretmenden bilgi alın, ortak bir çalışma planı geliştirin.

3.Çocuğunuzun tüm özelliklerini ve kapasitelerini tanıyın, abartmayın…

4.Harfleri ters yazıyorsa, harflerin yazılı olduğu büyük kartlar hazırlayın.

Kartlara bakarak doğru yazmasını sağlayın.Alıştırmalar yaptırın…

5.Kelimeleri doğru yazamıyorsa hecelerine bölerek yazdırın.Bakmadan

yazdırın, hatalarını düzeltip tekrar yazdırın…

6.Sayıları eşya veya resimleri göstererek, dokunarak öğretin…

7.Çok sabırlı olun.Güdüleyici, teşvik edici olun.Sevgi en büyük ilaçtır…

8.Dikkati çabuk dağıldığından çalışmaları kısa tutun… 

9.Bir sayıyı veya harfi iyi öğrenmeden diğerine geçmeyin…

10.Ev çalışmaları, sorumluluklar verin.Günlük işlere katılmasını sağlayın.

11.Başardıkça takdir edin.Başaramayacağı ödevler vermeyin…

12.Hafıza geliştirici oyunlar oynatın…  



ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÇOCUKLARIN 

ÖĞRETMENLERİNE ÖNERİLER

 Zamana ve başkalarına göre yarış ortamı sağlayın. 

 Hazırlıksız olduklarında yüksek sesle okuma yaptırın.

 Tahtayı kullanma şeklinizi, konuşmanızı, yönergelerinizin vb. anlaşılırlığını 

değerlendirin.

 Öğrencileri kendinize yakın tutun.

 Yakınlarında uygun modeller bulundurun.

 Not tutmada sorunu olanların akranlarından yardım almasına izin verin.

 Adıyla hitap edin, göz kontağı kurun.

 Sözel katkılarını cesaretlendirin ve ödüllendirin.

 Mümkün olduğunca sözlü sınav yapın.

 Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine yönelik proje çalışmalarına yer verin.

 Düzenli ve sistemli olmalarını sağlayın.



 Çocuğun bireysel özelliklerini, kapasitelerini, sınırlılıklarını iyi bilin…

 Aileyle diyalog halinde olun.

 Sınıfta sorumluluklar verin, etkinliklere katılmasını sağlayın.

 Konuşmalarınızda kısa, basit ve net cümleler kurun…

 Anlatımlarınızda görsel, işitsel, drama yötemlerini kullanın…

 Güven verici ve teşvik edici olun.

 Ön sıralarda oturtun, sık sık jest ve mimiklerle katılımını sağlayın.

 Farklı oturma düzenleri yapın…

 Başaramayacağı ödevler ve sorumluluklar vermeyin.

 Kendisinin başarabileceğine inandırın.

 Kendisine güvenmesini sağlayın.

 Olumsuz etiketleme yapmayın.( yaramaz, tembel, aptal…gibi sözler

 söylemeyin…)

 Diğer öğrencilerle kıyaslamayın, olduğu gibi kabul edin…



Öğrenme güçlüğü tanısı konan öğrenciler için, 

psikiyatrik ilaç tedavisi ya da ayrı eğitim ortamı 

ülkemizde yoktur. Öğretmenlere ve öğrencilere 

kaynaştırma ortamında destek hizmetlerinin 

sunulması yaygınlaştırılmalıdır. 
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