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Giriş 

Ailelere yönelik bu yönergeler, öğrenme güçlükleri yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye dair ebeveynler için 

bir strateji planlamayı amaçlamaktadır.  

Bu yönergeler, ebeveynlerin çocuklarının öğrenme güçlükleriyle ilgilenmeye yardım edecek ve ayrıca onları büyük 

çapta onları ortadan kaldırmak için öğrencilerin öğrenme zorluklarını belirlemeye yönelik bir strateji geliştirecektir.  
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Gözlem 

• Çocuğunuzun davranışıı gözlemleyin. Sık sık 10 okul çağı çocukların içinde yaklaşık bir tanesinde görülen öğrenme 

zorlukları aileler ve öğretmenler tarafından kolay bir şekilde tanımlanamaz.   

• Okul rehber öğretmenine danışın. Birçok psikolojik sorumların belirlenmesinde benzer sorunlar meydana 

gelirken, öğrenme güçlüklerini ayırt etme, daha karışık olan bir değerlendirme gerektirmektedir.  

• İlk olarak, hemen endişelenmemelisiniz. Okuryazarlık becerileri zorlukları, özellikle yeni okula başlayan çocuklar 

için özel öğrenme zorlukları olarak tanımlanmaktadır ve bu hem çocuklar hem de aileler için büyük sorunlar 

yaratmaktadır. 

• Okuryazarlıkta sorunlar yaşayan her çocuğun öğrenme zorlukları yaşadığını düşünmemelisiniz. 

• Her çocuğun öğrenme becerileri birbirinde farklıdır ve duruma göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, sınıfta 

yaşadıkları ailevi sorunlar ve olumsuz tecrübeler öğrenmeyi olumsuz olarak etkileyebilirler. Çocuğunuzu 

değerlendirirken bu konuları düşünün.  

 

İnternet Siteleri 
 Steps Parents Should Take Once Their Child is Identified with a Learning Disability  

Bu internet sayfası temel olarak ailelere adanmıştır fakat öğretmenler ve öğrenciler içinde 

gerçekten yardımcı olacaktır ve ailelere durumu nasıl ele alabilecekleri ve çocuğuna okulda ve 

hayatta başarılı olmak için nasıl yol göstereceği üzerine birkaç ipucu sağlar. 

 Helping children with learning disabilities  
Site, ebeveynlerin gerçekten aile-okul-topluluk üçgeni içerisinde bulunması gereken çözümün 
parçası olmaya izin vererek, çok açık ve geniş temelde, öğrenme zorlukları olan öğrencilerin 
sorunsalına parmak basmaktadır.  

 Teachers Experience  
The School Inclusion Portal’ından bir öğretmen tecrübeleri derlemesi.  Öğretmenler, okulu 
bırakmayı önlemek ve üstesinden gelmek için yöntemleri ve meslektaşları tarafından paylaşılan 
stratejileri kullanabilirler.  

 

 

 

http://www.ncld.org/learning-disability-resources/videos/video-steps-parents-should-take-once-their-child-is-identified-with-a-learning-disability
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_tsource_scheda.php?art_id=172&ta=&tg=&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience.php
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Zor Durumun Belirlenmesi 

• Bu çocuklarında ailelerinin doğal olarak farklı hisleri vardır. Kendi hislerinizi değerlendirin 

• Bazı ebeveynler dış faktörlerin sebep olduğunu ve okul ya da öğretme gibi dış etmenleri değiştirerek çözüm 

ararlar. Bu endişelendirici durum ebeveynlerde depresyona neden olmaktadır. Bütün bunlar aslında sorunları 

kabul etmemeye ilişkindir. Bu durumda çocuğunuza nasıl tepki verdiğinizi değerlendirin.  

• Çocuklar ve ebeveynler için en uygun yaklaşım ebeveynlerin sorunu kabul etmesi ve çocuklarına yardım etmeyi 

seçmesidir.  

• Öğrenme güçlükleri olan öğrencilere sözlü ve yazılı testler uygulamak için mesleki uzmanlara ve kurumlara 

başvurun. 

 

İnternet Siteleri 
 Early Identification and Long Term Support Doesn’t Always Lead to Success 

Bir öğremenin, okulu bırakmayı önlemede kısmi başarıya yönelik tecrübesi.  

 Identification of at risk students 
The School Inclusion Net Portal’ında bir eğitim kursunun ilk modülü. Öğretmenlerin ve diğer 
eğitimsel profesyonellerin okulu bırakma tehlikesinde olan genç insanları belirlemede yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır. 

 Alliances in education to fight with early school leaving 
Bu kitap, Okulu bırakmaya bir çözüm olarak genç yardımı, sağlık, adalet ve ekonomi gibi 
alanlarda profesyonellerle birlikteliği ve eşliliği önermektedir. 

 A planned vision of recovery 
Bu makale, okulu bırakmaya çözüm olarak bireyselleştirilmiş iyileşme yollarının tanımlanmasını 
sunmaktadır. 

 School Safety Net Success Stories  
Okulu bırakmanın önlenmesi üzerine bir dizi başarı hikâyesi. Başarı hikayeleri, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler gibi yer alan bütün temel kişilerin bakış açılarını 
sunmaktadır.  

 

 

 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience_scheda.php?id_doc=42&doc_lang=&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=1
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=599&doc_lang=&str_search=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/document.php?id_doc=84&doc_lang=&str_search=
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
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İsteme Tavsiyesi 

• Çocuğunuzun eğitim topluluğuyla birlikteliği geliştirmede aktif olun. 

• Çocuğunuzun öz saygısı ve motivasyonu olduğundan emin olun.  

• Beklentilerini yüksek tutun fakat gerçekçi olun. 

• Çocuğunuzun yapabildiği şeyleri kendiniz yapmayın. 

• Öğrenme engelleri, alandaki uzmanlar tarafından uygulanan klinik gözlemleri uygulama ve çeşitli testleri 

kullanma olarak tanımlanmaktır. Çocukların yetenekleri, zekaları ve becerileri doğrultusunda incelenmektedir. 

• Güçler ve zayıflıklar klinikçiler tarafından gerçekleştirilen gözlemlerin ve değerlendirmelerin bir sonucu olarak 

tanımlanmaktadır. Çocuğun ailesi değerlendirme sonuçları üzerine bilgilendirilmektedir. 

• Çocuklar için düzenli müfredat öğrenmesini başarmak kolay değildir. Düzenli müfredatta öğrenmeye zorlanan 

çocuklar beklenen başarıyı gösteremez, tembellikle, isteksizlikle ve yaramazlıkla suçlanabilirler. Zamanla öz 

güvenlerini kaybederek okuldan ve okul çevrelerinden uzaklaşabilirler. Bu yüzden, çocuklarınıza çok fazla 

sorumluluk vermeyin; yerine, uzman yardımı alın. Okul rehber öğretmenleri bu aşamada danışılması gereken ilk 

insanlar arasındadır.  

• Sınıf öğretmeniyle de birlikte çalışın. 

 

İnternet Siteleri 
 How Are You Smart? What Students with Learning Disabilities are Teaching Us 

The School Inclusion Net Portal’ından Zorlukları olan öğrencilerin kendi durumları sundukları bir 
Youtube videosuna bağlantı.  

 Supporting Students with Learning Disabilities 
Bu rehber, öğrenme yetersizlikleri olan öğrencileri desteklemek için ne yapabileceklerini 
keşfeden öğretmenler için bir başlangıç noktası olabilir.  

 Teachers Experience  
The School Inclusion Portal’ından bir öğretmen tecrübeleri derlemesi.  Öğretmenler, okulu 
bırakmayı önlemek ve üstesinden gelmek için yöntemleri ve meslektaşları tarafından paylaşılan 
stratejileri kullanabilirler. 

 

 

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_tsource_scheda.php?art_id=22&ta=&tg=4&tp=&lp=&lr=&q=
http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/learning_disabilities_guide.pdf
http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience.php
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Öz Değerlendirme 

 Sorunla ilgili öğretmenle konuşun ve yardım isteyin. 

 Öğretmenden, çocuğunuzun ne yaptığını sözlü değerlendirme teknikleriyle değerlendirmesini rica edin. 

 Ailelerin öğrenme zorluklarını engellemede önemli bir rolü vardır. Ebeveynler kesinlikle çocuğu suçlamaktan, 

onları şiddetli eleştirmekten ve uzun vaazcı ve küçük düşürücü konuşma tarzını kullanmaktan kaçınmalılardır. 

Lütfen çocuğunuzun öğrenme güçlüklerinin tembelliğin, zekâ yoksunluğunun ve terbiyesizliğin sonuçları 

olmadığının farkına varın 

 Çocuğunuz için sabır göstermenin yanı sıra anlayışlı olmak iyileşim için temeldir.  

 

İnternet Siteleri 
 Optimizing the Individual Learning Plan (ILP) 

Öğretmenlerin eğitimi üzerine bir Belçika sitesi 

 Identification of at risk students 
The School Inclusion Net Portal’ında bir eğitim kursunun ilk modülü. Öğretmenlerin ve diğer 
eğitimsel profesyonellerin okulu bırakma tehlikesinde olan genç insanları belirlemede yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır.  

 Teaching Methods  
Özellikle okulu bırakmayı önlemek için verimli görünen bazı iş birlikçi öğretim stratejileri the 
School Inclusion Portal’ında mevcuttur.  

 

 

 

Öğretmenin Değerlendirmesi 

• Bu işlem sizin için uygulaması çok zor olabilir. Bu yüzden, çocuğunuzun ilişkin beklentilerinizde ısrarcı olmayın.  

• Çocuğunuzu oldukları gibi kabul edin. Onları diğer öğrencilerle karşılaştırmayın. Bu yol sizin için daha stresli 

olacaktır.  

• Yaşadığınız mücadeleleri okul yönetimiyle paylaşın ve öğretmenlerle birlikte çalışın.  

• Öğretmenler tarafından verilen ödevlerin yerine getirilmesi için iyi bir ev çevresi yaratın. 

• Çocuğunuzun gelişimini sürekli gözlemlemek için öğretmenin değerlendirmelerini düşünün. 

 

İnternet Siteleri 
 Issues related Family influence on Student in School 

Bir öğretmenin, zor bir durumda olan bir aileyle yaşadığı tecrübe (kullanıcı adı: teacher şifre: 
pixel). 

 School Safety Net Success Stories  
Okulu bırakmanın önlenmesi üzerine bir dizi başarı hikâyesi. Başarı hikayeleri, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler gibi yer alan bütün temel kişilerin bakış açılarını 
sunmaktadır. 

http://www.ifc.cfwb.be/default.asp?pagetg=viewform05&id=110121002
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=1
http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=3
http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience_scheda.php?id_doc=27&doc_lang=&str_search=
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
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Öğrenme Tecrübesinde Başarı 

• Çocukların benliklerini göstermeye ve farklılıklarını görmeye izin verin. Onları ne istediklerini ve ne 

yapabildiklerini yapmada destekleyin. Desteğiniz onları daha çok motive edecektir.  

• Plan dâhilinde meydana gelen gelişmelerin farkına varın. 

• Gelişmeleri onaylayın, bugün ve yarın için gerçekçi hedefler kurun. Büyük hedefler en iyisi olmayabilir. 

• Kendiniz için de büyük hedefler kurmayın. Mantıklı ve başarılabilir hedefler daima hem çocuk hem de ebeveyn 

için en iyidir. 

• (Kız kardeş, erkek kardeş gibi) diğer aile üyeleri de işlemde yer alırlar. Herkesin sorunu anlaması ve nasıl yardım 

edebileceklerini bilmesi gerekir. Lütfen diğer aile üyelerini bilgilendirin. 

 

İnternet Siteleri 
 In class with a student with learning disorders 

Disleksi, diskalkuli ve disortografi sorunlarını çocuğun eğitimsel- ilişkisel yönlerine ilişkin diğer 
etmenlere ya da iç kaynaklı doğaya bağdaştırılabilen özel yetersizlikler olarak göstermektedir. 

 Teachers Experience  
The School Inclusion Portal’ından bir öğretmen tecrübeleri derlemesi.  Öğretmenler, okulu 
bırakmayı önlemek ve üstesinden gelmek için yöntemleri ve meslektaşları tarafından paylaşılan 
stratejileri kullanabilirler. 

 

 

 

 

 

Gelişme 

• Öğrenme çevresindeki engeller ortadan kaldırılmalıdır. Çocukların çalıştığı alandaki dikkat dağıtıcıları ortadan 

kaldırın. 

• Çalışma becerilerini geliştirmek için çocuğunuzla ev çalışmaları yapın. (örneğin günlük hazırlığa ve temizliğe 

katılın) 

 

İnternet Siteleri 
 School Safety Net Success Stories  

Okulu bırakmanın önlenmesi üzerine bir dizi başarı hikâyesi. Başarı hikayeleri, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler gibi yer alan bütün temel kişilerin bakış açılarını 
sunmaktadır. 

 

 

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=45&ta=3&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience.php
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
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Gelişmenin Değerlendirilmesi 

• Uzmanların yardımıyla çocuğunuza değerlendirme testleri uygulayın. Sınıf öğretmenlerinden ve okul rehberlik 

öğretmeninden yardım alın.  

• Lütfen çocuğunuzun davranışındaki gelişmeler üzerine gözlemlerinizi belli edin. 

•   6. Adımda sunulan önerileri değerlendirin ve onları doğru uygulayıp uygulamadığınız konusunu düşünün.   

 

İnternet Siteleri 
 Pupils with Special Educational Needs (SEN)  

Çalışma, çalışma yönlerine, yöntem bilimsel yaklaşımlara ve temel kaynaştırma eğitim yönlerine 
atıf yapan temel kelimeler olan Yönlendirici ve Bakanlık Genelgesi’nin temel kavramlarını 
incelemektedir.  

 

 

 

 

 

 

Genel Stratejinin Değerlendirilmesi 

 Bütün adımların sonuçlarını değerlendirin ve bir gelişmenin yaşanıp yaşanmadığını kontrol edin. 

 Sonuçlardan memnun musunuz?  

 Öğretmenlerle iş birliği çocuğunuza yardım etti mi? Çocuğunuz okula iyi uyum sağladı mı? 

 Çocuğunuzun diğer aile üyeleriyle ilişkisi nasıl? Çocuğunuzun diğer aile üyeleriyle ilişkisini düşünerek stratejiyi 

değerlendirin.  

 

İnternet Siteleri 
 School Safety Net Success Stories  

Okulu bırakmanın önlenmesi üzerine bir dizi başarı hikâyesi. Başarı hikâyeleri, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve ebeveynler gibi yer alan bütün temel kişilerin bakış açılarını 
sunmaktadır. 

 Teachers Experience  
The School Inclusion Portal’ından bir öğretmen tecrübeleri derlemesi.  Öğretmenler, okulu 
bırakmayı önlemek ve üstesinden gelmek için yöntemleri ve meslektaşları tarafından paylaşılan 
stratejileri kullanabilirler. 

 

 

 

http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_publications_scheda.php?art_id=53&ta=&tp=&lp=&lr=&q=
http://schoolsafetynet.pixel-online.org/DB_sstory.php
http://schoolinclusion.pixel-online.org/teachers_experience.php
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Sonuçlar 

 Stratejinin hayatınıza yönelik katkısını değerlendirin. Uygulanan stratejinin temel noktalarını belirleyin. 

 Önleyici uygulamaların en baştan bilgilendirici yardım olarak kullanılması önemlidir. Lütfen bu stratejiyi 

öğrenme güçlükleri olan çocukların aileleriyle paylaşın. 

 

İnternet Siteleri 
 Identification of at risk students 

The School Inclusion Net Portal’ında bir eğitim kursunun ilk modülü. Öğretmenlerin ve diğer 
eğitimsel profesyonellerin okulu bırakma tehlikesinde olan genç insanları belirlemede yardımcı 
olmayı amaçlamaktadır 

 

 

http://schoolinclusion.pixel-online.org/training_package.php?tr1=EN&tr2=1

