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Özet 
Okuma, yazılı ve görsel metinleri seslendirme sürecidir. Bu süreç içersinde okuduğunu 

anlama ve okunanlarla ilgili sorulara cevap verme eğilimi de söz konusudur. Gözler ve beyin 

bir iletişim halinde çalışmak zorundadır. Çünkü okumak tek yönlü değil, çok yönlü bir 

süreçtir. 
 

Bu çalışmanın amacı, zihinsel ve fiziksel sorunu olmayan fakat akıcı okuma problemi 

olan bir öğrencinin, bu sorununu uygulamalarla ortadan kaldırmaya çalışmaktır. 
 

Bu çalışma uzman görüşü ile Kayaş Sakarya İlköğretim Okulu 3. sınıftan seçilen bir 

öğrenci ile gerçekleştirilen durum çalışmasıdır. Bu öğrenci fiziksel ya da zihinsel bir problemi 

olmayan sadece akıcı okumada problem yaşayan bir öğrencidir. Bu seçim sürecinde, çocuğun 

okuma güçlüklerini belirlemek için çeşitli uygulamalar yapılmıştır.  
 

Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman 

analizi yöntemi kullanılmıştır.   
 

Çalışma sürecinde akıcı okuma becerilerini geliştirmek amacıyla yankılı, eşli ve 

tekrarlayıcı okuma yöntemleri; kelime tanıma yöntemi olarak da fernald yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemlerin etkililiği öğrenciyle yapılan çalışmalar sonucunda ortaya 

konulmuştur.  
 

Araştırmada, öğrencinin okuma düzeyi, seslendirme, ortam ve anlama düzeyi ölçeğine 

göre ilk uygulamada çok düşük yani endişe düzeyinde çıkmıştır. Son ölçüm sonuçlarına göre 

ise yüksek çıkmış olup, öğretim düzeyindedir. Bu sonuç, uygulamanın öğrenci açısından 

oldukça yararlı olduğunu göstermekte ve uygulanan yöntemlerin öğrencinin okuma 

becerisinin geliştirilmesine katkı sağladığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Okuma, Akıcı Okuma, Akıcı Okumayı Geliştirme Yöntemleri.  
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EFFECTIVENESS OF THE METHODS IMPLEMENTED TO ENSURE  
READING FLUENCY  

 
 
Abstract  

 
Reading is the process of comprehending written and visual texts. Within this process, 

there is a tendency for understanding and answering to the relevant questions of what is being 

read. It is a learning process that makes the organism does something on its own. The eyes 

and the brain have to work in cooperation. Because reading is a multiple process, not single. 

 

The goal of this study is to diagnose and recover the problem of a student, not having 

any mental or physical problem but suffering from reading fluency. 

 

A case study analysis based on a single subject was conducted. Through an expert 

opinion, a third grade student from Kayaş Sakarya Elementary School was chosen as a subject 

in the study. She was a student not having any mental or physical problem but suffering from 

reading fluency. In the selection process, multiple tests were administered to diagnose the 

specific reading difficulties of the child.    

 

Among the qualitative research analysis methods, interview, observation and 

document analysis were used to collect the data. 

 

In this study, repeated reading, echo-reading and paired-reading methods were used to 

increase reading fluency and Fernald method as a multi-sensory reading method (word 

recognizing method). As a result of the study conducted with the student, the effectiveness of 

these methods was manifested. 

 

In the research, pre applications showed that the student was an anxiety level 

regarding fluency and comprehension. After trainings she reached teaching level. Results 

showed that the practice was substantially helpful and the implemented methods were 

contributed to the student’s reading ability. 

 

Key Words: Reading, Reading Fluency, Methods For Improving Reading Fluency. 
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BÖLÜM I-GİRİŞ 

 

Okuma, bilişsel ve psiko-motor bir öğrenme sürecidir. Okuma gerçekleşirken 

gözlerimiz ve beynimiz organize bir şekilde birlikte çalışmaktadır. Yaşantımız boyunca 

başarılı olmak ve problemlere farklı açılardan bakabilmek için okumayı ve okuduğunu 

anlamayı öğrenme çabası içinde olmalıyız. Sorgulayan ve etkili iletişim becerilerine sahip 

bireyler yetiştirmek için okumayı etkili bir araç olarak kullanmalıyız. 
        

  Dilin öğrenilmesinde ve hayata geçirilmesinin temelinde okuma vardır. Okullardaki 

öğretme öğrenme sürecinde yazılı kaynaklardan yararlanma önemli bir yer tutar. Okuma, 

gözlem ve düşünme gücü ile birleşince sözlü ve yazılı anlatımda güç kazanır. Öğrencilerin 

okuduklarını ve dinlediklerini tam ve doğru olarak anlaması; anladıklarını, söz ve yazıyla 

etkili bir biçimde anlatması, büyük ölçüde sözcük dağarcıklarının zenginliğine, bu dağarcığın 

zenginliği de okuma etkinliğine bağlanabilir. (Sever, 2004: 15). 

 

Bu çalışmada, hiçbir engeli ve rahatsızlığı olmadığı halde okuma güçlüğü çeken bir 

öğrencinin; okuma seviyesinin geliştirilmesi ve sınıf seviyesinde bir okumaya kavuşması 

amaçlanmıştır.    

1.1. Okuma 

Okumanın değişik tanımları yapılmış fakat üzerinde görüş birliğine varılmış bir tanıma 

henüz ulaşılamamıştır. Aşağıda okumayı değişik boyutlarıyla açıklayan tanımlara yer 

verilmiştir.  

Özdemir’e (1983:12) göre okuma, “basılı sözcükleri duyu organları yoluyla algılayıp 

bunları anlamlandırma, kavrama ve yorumlamaya dayanan zihinsel bir etkinliktir. “Demirel’e 

(1999:59) göre okuma, “bilişsel davranışlarla psiko-motor becerilerin ortak çalışmasıyla, 

yazılı sembollerden anlam çıkarma etkinliğidir.” Okuma, beyin teknolojisini geliştirme aracı 

olarak tanımlanmaktadır. Yazılı işaretler zihinsel işaretlere çevrilerek doğrudan beyne 

yüklenmektedir. Yani okuma sonunda elde edilen bilgiler belleğe kaydedilmektedir (Güneş, 

1997:53). Bu işlemler okumanın üç yönünü ortaya çıkarmaktadır. Okuma; görme, anlama ve 

bellek olmak üzere üç alanla ilişkilidir. Bunlardan birinde eksiklik varsa diğeri 

ilerleyememektedir. Örneğin, görmesi zayıflamış ancak anlama ve belleği gelişmiş yetişkin 
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okumada güçlük çekmektedir. Bu nedenle, okuma için her üç yeteneğin de birlikte çalışması 

gerekmektedir.  

Tanımların hemen hemen hepsinde göze çarpan husus anlamamanın vurgulanmasıdır. 

Üretkenliğe dönük bir okumanın gerçekleşmesinde araştırmalara dayalı olarak ortaya konulan 

beş temel prensibe dikkat edilmelidir (Anderson ve diğerleri, 1985; Akt: Akyol, 2003, s.14). 

1. Okuma anlam kurma sürecidir. 

2. Okuma akıcı olmalıdır. 

3. Okuma stratejik olmalıdır. 

4. Çocuk okumaya güdülenmelidir. 

5. Okuma hayat boyu devam etmelidir.  

Akıcı okuma, okuma prensiplerinden biridir. Bu sebepten dolayı okuma akıcılığı ve okuma 

akıcılığının kazanılmasında kullanılan yöntemler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. 

1.2. Akıcı Okuma 

Akıcı okuma, okuyucunun metin içindeki kelimeleri bilmesi ve anlamlandırmasına 

bağlı olarak gelişir. Uzman bir okuyucu akıcı okumayı kısıtlayan yüksek seviyede teknik 

dokümanlardaki metinlerle karşı karşıya gelebilir. Bundan dolayı metinler okuyucuların 

seviyelerine uygun olmalıdır (Armbruster, Lehr ve Osborn, 2001). 

 

Akıcılık, bir metni tam olarak, çabuk bir şekilde okumaktır. Akıcı okuyan kişiler 

sessiz okuduklarında, kelimeleri otomatik olarak tanırlar. Okuduklarından anlam 

çıkarmalarına yardımcı olacak şekilde kelimeleri gruplarlar. Akıcı şekilde okuyan kişiler, 

yüksek sesle çok çaba göstermeden ve ifadeli bir şekilde okurlar. Onların okumaları, sanki 

konuşuyormuşçasına doğaldır. Henüz akıcılık geliştirememiş okuyucular, yavaş yavaş ve 

kelime kelime okurlar. Sesli okumaları ise değişken ve zahmetlidir. Akıcı şekilde okuma 

yapanlar, tam olarak, doğru hızda ve ifadeli bir şekilde okurlar. 

 

Akıcı okuma yapanlar, kelimeleri tanırlar ve aynı zamanda kavrarlar. Bu yüzden, 

kavrama üzerine yoğunlaşabilirler daha az akıcı okumaya sahip olanlar ise kelimelerin 

çözülmesine yoğunlaşırlar. Bu yüzden yazının kavranması için daha az dikkat sarf ederler 

(www.springerlink.com.content/v1135046h3w7860v-01.04.2007). 
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Cox (2003), okumanın altı boyutu olduğunu vurgulayarak aşağıdaki gibi 

şekillendirmiştir.  

 OKUMANIN ALTI BOYUTU 
 
 Ses biriminden 

haberdar olma  Fonetik  
Akıcılık   

 
Motivasyon   

Sözcük dağarcığı   
Anlama  

 

 Yukarıda da görüldüğü gibi okumanın merkezinde akıcılık bulunmaktadır. 

Akıcı Okuma özellikle okumak için çaba sarf eden öğrenciler için her okuma 

programının temel bir elementi olarak yeni bir anlayış kazanmaktadır. Akıcı okuma iyi 

okuyucuların, akıcılığa sahip olmama ise zayıf okuyucuların genel bir özelliğidir. Akıcı 

okuma sadece zayıf okuyucuları iyi okuyuculardan ayırmaz, aynı zamanda akıcı okumadan 

yoksun olmak okumadaki anlama problemlerinin de bir işaretçisi sayılır (Stanovich, 1991). 

 

1.3. Akıcı Okumayı Sağlamak İçin Kullanılan Yöntemler 

Bu çalışmada akıcı okumanın gelişmesini sağlayan yöntemlerden, tekrarlayıcı, eşli ve 

yankılı okuma ve kelime tanıma yöntemlerinden biri olan fernald yöntemi üzerinde 

durulacaktır. 

 

1.5.1. Tekrarlayıcı Okuma 

Tekrar ederek okuma öğrencilerin; bir metni daha akıcı okuyan bir kişiyle birlikte 

okumaları ve ardından; kendilerinden daha akıcı okuyan kişi kadar hızlı okuyabilene kadar 

metni kendi başlarına okumaya devam etmeleri suretiyle grupça ya da bireysel olarak yapılan 

etkinliktir.   

Öğrencilerin bir okuma parçasını hızlı okuyabilene kadar tekrar tekrar okuması öğrencilerin: 

• Kendilerine olan güvenlerinin artmasına,   

• Okuma hızlarının artmasına ve kelimeleri tahmin edebilme yeteneklerinin gelişmesine 

yardımcı olur (Support to Basic Education Project, 2004). 
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Tekrarlı okumalar sayesinde çocuklar daha önce hiç karşılamadıkları parçalarla genel 

bir yetenek kazanarak okuma yeteneklerini arttırırlar. Tekrarlı okumalar çocukların çok zor 

parçaları ya da seviyelerinin bir üstündeki kitapları okumalarında yardımcı olur (Samuels, 

Akt: Kuhn ve Stahl, 2003). 

Sınıf ortamında örnek eşler bulunarak hedef öğrencilere sesli okuma yaptırılır. Usta 

okuyucular uygun okuma hızları ile örnek okuma modelleri oluştururlar. Eşler aynı zamanda 

diğer öğrencilere bağımsız okuma öncesi etkili bir ön izleme yapma fırsatı sağlarlar. (Gut, 

Bishop-Goforth ve Farmer, 2004). 

1.5.2. Eşli Okuma 

Eşli okuma yöntemi öğretmen ya da başka bir usta okuyucu ile öğrenci beraber 

okuyunca şekillenir. 

Eşli okuma öğrencinin ve öğretmenin bir metni beraberce okudukları bir okuma 

etkinliğidir. Öğrencinin kendine güven kazandığında bölümleri okumaya başlamasına imkân 

sağlamak için öğretmen ve öğrenci, hazırlanmış bir düzeni takip ederler (Support to Basic 

Education Project, 2004). Eşli okuma yöntemi ile öğrenci, aktif okuma yaparak diğer klasik 

yöntemlere nazaran daha çok vakit harcayacaktır. 

Aile üyelerinden birisi, öğretmen veya iyi okuyan bir çocuk bu çalışmada yardıma 

ihtiyacı olan çocuğa eş olabilir. Uygulamada öncelikle okunacak kitap seçilmelidir. Kitabın 

düzeyi okuyacak çocuk açısından biraz üst seviyede olmalıdır. Çocukla beraber ana başlıklar 

ve kapak görselleri tartışıldıktan sonra çocuk ve yardımcı olacak okuyucu birlikte sesli olarak 

okurlar. Okuma sürecinde eğer çocuk bazı noktalarda kendi başına okumak isterse müsaade 

edilmelidir (Akyol, 2006). 

1.5.3. Yankılı Okuma 

Kelime tanıma çalışmalarıyla birlikte yankılı okuma çalışmaları da yapılabilir. Yankılı 

okuma, öğretmen ya da iyi okuyan bir öğrenci tarafından kelime, cümle veya kısa 

paragrafların yüksek sesle okunması, öğrencilerin de bunları tekrar etmesine denilmektedir 

(Güneş, 2007).  

Yankılı okuma yöntemini uygulamada, öğrenciye öğretmeninin okumasını taklit etme, 

canlandırma imkanı veren yankılı okuma, metnin içeriğini duygusal olarak yansıtmada, 

öğrencinin taklit etme ve rol yapma yeteneğini geliştirmekte, okuma istek ve hevesini 

arttırmaktadır (Cunningham, P.M., Hall, D.P. and Cunningham, J.W., 2000, pp. 155-156).  
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Bir öğretmenin yankılı okuma yöntemini kullanırken takip etmesi gereken adımlar 

şöyledir: 

• Öğrenciye bir cümleyi ya da yan cümleyi okuyun.   

• Metnin içindeki ifadeleri vurgulayarak ve akıcı bir şekilde okuyun.  

• Okurken bir yandan da takip edin.  

• Okumayı bitirdikten sonra aynı bölümü öğrenciye de okutun (Support to Basic 

Education Project, 2004). 

 1.5.4. Fernald Yöntemi 

Fernald yöntemi, kelimelerin bütün olarak öğretilmesini savunmaktadır. Bu yöntemin 

uygulanması için ele alınan çocukların işitsel olarak duydukları kelimenin anlamını bilmeleri, 

yazıya aktarırken zorlanmaları ve kelimenin biçimini bilememeleri gerektiği söylenebilir. 

Kelimenin biçimi, işitsel olarak sözü geçen kelimenin yazıya aktarılırken ayırt edilmesi ve 

tanınması ile gerçekleşir (Miccinati, 1979). 

 

Fernald yöntemi, kelimeyi izlerken ve yazarken mümkün olduğu kadar seslendirmeyi 

de gerektirir. Bazı çocuklar harfi duyulacak biçimde söylemekten ziyade fısıldama şeklinde 

kendi kendine okur. Bazı çocuklar ise kelimenin tamamını söylemeden ya kelimeyi eksik 

okurlar ya da ilave yaparak okurlar (Blau ve Blau, akt. Miccinati, 1979). 

 

         Bu çalışmada, tekrarlayıcı, yankılı ve eşli okuma yöntemleri ve kelime tanıma yöntemi 

olarak fernald yöntemiyle çalışmalar öğrenciyle yaklaşık 3 ay boyunca sürdürülmüştür. Hiçbir 

engeli ve rahatsızlığı olmadığı halde okuma güçlüğü çeken bir öğrencinin; okuma seviyesinin 

geliştirilmesi ve sınıf seviyesine uygun bir okumaya kavuşması amaçlanmıştır. 
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BÖLÜM II-YÖNTEM VE UYGULAMA 
 

Bu bölüm araştırmanın yöntemi; araştırmanın deseni, evren ve örneklemi ile verileri 

toplama ve değerlendirme araçları alt başlıklarından oluşmaktadır. 

 

2.1. Araştırma Deseni  

Verilerin toplanmasında, çözümlenmesinde nitel araştırma tekniklerinden 

yararlanılmıştır. Araştırma tek denekli bir çalışmadır. Tek bir denek ile yapılan bu çalışma 

nitel araştırma tekniklerinden  “örnek olay” (durum çalışması) araştırma desenidir. 

Durum çalışması, güncel bir olguyu kendi gerçek yaşam çerçevesi içinde çalışan, olgu 

ve içinde bulunduğu içerik arasındaki sınırların kesin hatlarıyla belirgin olmadığı ve birden 

fazla veri kaynağının mevcut olduğu durumlarda kullanılan, görgül bir araştırma yöntemidir 

(Yin: 1984, Akt:Yıldırım ve Şimşek, 2005, s.277). 

 2.2. Çalışma Grubu 

 Bu çalışma, Ankara ili Mamak ilçesinde bulunan Kayaş Sakarya İlköğretim okulunda 

yapılmıştır. 3. sınıfı okutan Sevda Şahin Karaaslan ile görüşme yapılmıştır. Bu görüşme 

sonucunda zihinsel ve fiziksel bir problemi olmadığı halde okuma problemi taşıyan 

öğrencilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan tespitler sonucunda 6 öğrencide okuma 

güçlüğü tespit edilmiştir. Bu öğrencilere 3. sınıf metinleri okutularak kamera çekimleri 

yapılmıştır. Daha sonra uzman görüşü alınarak tek denek üzerinde çalışılmaya karar 

verilmiştir. 3. sınıf öğrencisi olan S. S. seçilmiş, öğretmeni ve ailesine haber verilmiştir. 

Öğrenci, öğretmen ve veliden gerekli izinler alınarak çalışmaya başlanmıştır.  

 

 a) Öğretmeni: 

 1979 yılında Nevşehir’de dünyaya geldim. İlköğretimi Diyarbakır ve Kırşehir’de, 

ortaöğretimi Nevşehir ve Kırşehir’de tamamladım. 1997 yılında başladığım yüksek 

öğrenimimi Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde 2001 

yılında tamamladım. 2001 yılında Bitlis Yükseliş İ.Ö.O.’nda sınıf öğretmeni olarak göreve 

başladım. Halen Ankara’da Kayaş Sakarya İ.Ö.O.’nda sınıf öğretmeni olarak görevime devam 

etmekteyim.  

Sınıf Öğretmeninin S. S. Hakkındaki Görüşleri 
 

S.S. sınıf içerisinde uyumlu bir öğrencidir. Akranları ile ilişkileri kurallara uygun, 

saygı içerisinde gelişmektedir. Başarı seviyesi iyidir, ancak okuma ve okuduğunu anlam 

konusunda bazı eksiklikleri vardır. İçinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılı içerisinde gözle 

 8



görülür değişiklikler söz konusudur. Özellikle okuma seviyesinde ve okuduklarını anlatma 

konusunda olumlu yönde ilerlemeler var. Okuduğu metni tam olarak özetleyememektedir. 

S.S., düzenli okuma alışkanlığını kazandığı takdirde bu eksikliklerini giderebilecek bir 

öğrencidir.   

b) Kayaş Sakarya İlköğretim Okulu Rehberlik Birimi Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik Öğretmeni Esin Uğuz Çoymak’ın S. S. Hakkındaki Görüşleri 

 
Fiziksel Gelişim: Öğrencinin büyük kas-motor gelişiminin yaşıtları seviyesinde 

(yürüme-koşma-oturma-kalkma-itme-çekme vb.) olduğu; küçük kas-motor gelişiminin 

yaşıtları (kalem tutabildiği, yazı yazma, makasla basit şekilleri kesebilme, kompozisyon ifade 

edebilen bir resmi sınır taşımadan boyama vb.) olduğu, el-göz koordinasyonu kurabildiği 

gözlenmiştir. Ayrıca aileden alınan bilgilere göre öğrencinin öz-bakım becerilerini (tuvalet, 

beslenme-giyinme vb.) tam bağımsız olarak yerine getirebildiği öğrenilmiştir.  

 

Bilişsel Gelişim: Öğrencinin dikkatinin biraz dağınık olduğu, kavrama süratinin 

yaşıtları düzeyine yakın olduğu, renkleri tanıyıp eşleştirebildiği gözlenmiştir. Öğrencinin 

düzeyine uygun bir okuma parçası okunduğunda parçayla ilgili soruları cevaplayabildiği 

öğrenilmiştir.  

a) Sayısal Beceriler: Öğrencinin az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa vb. nesneler arası 

ilişkileri kavradığı, basit geometrik şekillerden üçgeni tanıdığı, şekilleri 

eşleştirebildiği, nesnelerle sayabildiği, nesne grubu arasından istenen sayıda nesneyi 

ayırt edebildiği, 1’erli 100’e kadar, 5’erli 100’e kadar, 10’arlı 100’e kadar sayabildiği, 

rakamları tanıdığı, dört işlem becerisini kazandığı gözlemlenmiştir. 

 

b) Sözel Beceriler: Öğrencinin kendini ifade edebilme becerisinin, yönergeleri anlama 

ve istenileni yerine getirebilme becerisinin, neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilme 

yeteneğinin ve performans hızının yaşıtları seviyesinde geliştiği gözlenmiştir.  

 

Dil ve Konuşma Gelişimi: Öğrencinin konuşmasının anlaşılır olduğu, konuşurken 

vurgu ve tonlamalara dikkat ettiği, dili kullanma ve konuşma becerisinin, bilgileri depolama 

ve gerekli olduğu durumlarda ifade edebilme yeteneğinin yaşıtları seviyesinde geliştiği 

gözlenmiştir. Öğrencinin duygu ve düşüncelerini yazıya aktarma da kısmen sıkıntı yaşadığı 

gözlenmiştir.  
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Duyuşsal ve Sosyal Gelişim: Öğrencinin dikkatinin dağınık olduğu, kendine güven 

duygusunu kazandığı, bulunduğu ortamın kurallarına uymaya çalıştığı, konuşmayı başlattığı, 

sürdürebildiği, kendine tanıtabildiği, gerektiğinde yardım istediği, yönerge verebildiği 

gözlenmiştir. Öğrencinin sorumluluk alabildiği, tokalaşma, selamlaşma, el sallama gibi 

davranışları kazandığı gözlenmiştir.  

 c) Ailesi:  

 Öğrencinin anne ve babası Ankara ili Mamak ilçesi Kayaş Mahallesinde ikamet eden 

N. S. ve N. S.’dir. Anne okuma yazma bilmemektedir, baba ise ilköğretim mezunudur. 

Öğrencinin annesi ve babası sağ ve birliktedirler. Anne ev hanımı, baba ise devlet 

demiryollarında makinist olarak çalışmaktadır. Herhangi bir maddi sorunları yoktur. 

Oturdukları ev kendilerine aittir. Kendisi dâhil 3 kız kardeşlerdir. En büyük ablası evlidir. 

Diğer ablası ise lise mezunudur. Velisi, evde öğrenciye ait bir çalışma odasının bulunmadığını 

ancak ders çalışmak istediğinde gerekli ortamın sağlandığını belirtmiştir. Öğrencinin eğitimi 

ile genelde anne ilgilenmektedir. Çünkü babası makinist olduğu için genelde işiyle meşgul 

olmaktadır.  

 Öğrenciye fiziksel ceza uygulanmadığı söylenmiştir. Bunun yanında başarısını 

artırmak için ödül yönteminin uygulandığı görülmüştür. Ama ödüllendirmenin de biraz fazla 

yapıldığı tespit edilmiş, velisi bu konuda bilgilendirilmiştir.  

 Öğrenci, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Sorusunu sorunca; doktor olmak istediğini 

söylüyor. Ailesi de bu konuda her türlü desteği sağlıyor.  

 Veli, okul ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Öğrencinin velisi sık sık okula gelerek 

öğrencinin durumunu sormaktadır. Öğrenci hafta sonları özel matematik dersi almaktadır. 

Hafta içi ise ablasından yardım alarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

 d) Kendisi:  

 Öğrenci Ankara ili Mamak ilçesi Kayaş Mahallesi Kayaş Sakarya İlköğretim Okulu 

üçüncü sınıf öğrencisidir ve 11.05.1998 doğumludur. Kendisi ile birlikte üç kardeştir. Ailenin 

en küçük çocuğudur. Büyüyünce doktor olmak istemektedir. Öğrencinin ruhsal dosyası ve 

sınıf öğretmeni tarafından uygulanan rehberlik testleri incelendiğinde, fiziksel ve zihinsel 

olarak gelişiminin düzenli olduğu görülmüştür. Öğrencinin evine gidilerek çalışmalar 

öğrencinin evinde yapılmıştır. Öğrencinin oyuncaklara ilgili olduğu ve genelde oyun oynama 

isteği içinde olduğu görülmüştür. Okuma esnasında elle takip yaptığı, arada sırada tonlamada 

sorun yaşadığı, heceleyerek, kelimeleri yanlış ve tekrar ederek okuduğu gözlemlenmiştir.  

 Öğrenci boş zamanlarını ise; oyun oynayarak, televizyon izleyerek ve resim yaparak 

değerlendirdiğini söylemektedir.  
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 2.3. Çalışmanın Uygulama Süreci 

 

Bu bilgiler tespit edildikten sonra çalışmaya, öğrenci ve aile ile görüşülerek, hafta da 

üç gün çalışma olacak şekilde karar verilip bir programa bağlanmasıyla başlandı. Uygulama 

sürecinde belirlenen çalışma günlerinde en az iki saat çalışma yapıldı. Çalışma 03.03.2007 

tarihinde başladı.  

Okuma ve okuduğunu anlama seviyesini belirlemede kullanılan seviye belirleme 

kriterleri olarak, şu kriterler esas alınmıştır.  

 Endişe Düzeyi: Soru ölçeğinden % 50’nin altında almış ise ve ortam ve seslendirme 

ölçeklerinden % 40’ın altında almış ise, öğrenci endişe düzeyindedir. Ayrıca, ortam ölçeği, 

seslendirme ölçeği ve soru ölçeği puanları 180’nin altında ise, öğrenci endişe düzeyindedir. 

Lerner’a (1997:421) göre ise, okuduğu kelimelerin %90’nını hatalı okuyorsa ve soru 

ölçeğinden %70’in altında puan alıyorsa endişe düzeyindedir. Akyol (2003:166) ise, endişe 

düzeyindeki öğrenciyi, okuduğunun çok azını anlayan, pek çok okuma yanlışı yapan öğrenci 

olarak tanımlamaktadır. 

 Öğretim Düzeyi: Soru ölçeğinden en az % 50 ve ortam ve seslendirme ölçeklerinden 

% 40’ın üzerinde almış ise, öğrenci öğretim düzeyindedir. Ayrıca, ortam ölçeği, seslendirme 

ölçeği ve soru ölçeği puanlarının toplamı en az 180 ise, öğrenci Öğretim düzeyindedir. 

Lerner’a (1997:421) göre ise,  okuduğu kelimelerin %90’nını doğru okuyorsa ve soru 

ölçeğinden en az %70’in puan alıyorsa öğretim düzeyindedir. Akyol (2003:166) ise, öğretim 

düzeyindeki öğrenciyi, öğretmen veya bir başkasının desteğiyle istenilen şekilde okuyan 

öğrenci olarak tanımlamaktadır. 

Bağımsız Düzeyi: Soru ölçeğinden en az % 80 almış ve ortam,  seslendirme ve soru 

ölçeklerinden aldıkları puanlarının toplamı 240 ise, öğrenci bağımsız düzeydedir. Lerner’a 

(1997:421) göre ise,  okuduğu kelimelerin %95’nını doğru okuyorsa ve soru ölçeğinden % 

90’in üzerinde puan alıyorsa bağımsız düzeyindedir. Akyol (2003:166) ise, bağımsız 

düzeydeki öğrenciyi, öğretmen veya bir başka yetişkinin desteğine ihtiyaç duymadan 

düzeyine uygun materyalleri okuyabilen ve anlayabilen öğrenci olarak tanımlamaktadır. 
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03.03.2007 tarihinde ilk olarak katılımcının bağımsız okuma seviyesini öğrenmek için  

“Atatürk’ün Doğa Sevgisi” isimli 3. sınıf Türkçe ders kitabından seçilen metin okutularak ve 

okuma sonrası anlama düzeyi sorular sorularak ilk ölçüm yapılmıştır.  

 İlk ölçüm sonuçlarına göre öğrenci okuma ve anlamada öğretim düzeyinde çıkmıştır. 

Daha sonra öğrencinin okuma ve anlamada öğretim düzeyinin belirlenmesi amacı ile ikinci ve 

üçüncü sınıflardan seçilen metinler okutulmuştur. Çalışma yapılan metinlerin hepsinin Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan Türkçe ders kitaplarından seçilmesine dikkat edilmiştir. 

Daha sonra ikinci sınıf düzeyinde metinler seçilerek okutulmuştur. Yapılan bu çalışmaların 

ses ve görüntü kayıtları alınmıştır. Hem öğrenci hem de araştırmacı ses ve görüntü kayıtlarını 

dinleyip izlemişlerdir. Okuma problemleri şu şekilde tespit edilmiştir; 

• Okuma hızında düşüklük 

• Heceleme  

• Telaş 

• Dikkat eksikliği 

• Eklemeler ve çıkarmalar 

• Duraklamalar 

• Kelime tanıyamama 

• Geriye dönüşler 

Çalışma alışkanlığı ile ilgili güçlükler: 

• Ev ödevlerini almaz, eksik alır,  

• Ders çalışırken sık sık ara verir, çabuk sıkılır, ders  çalışmayı sevmez,  

• Ödevlerini yaparken birilerinin yardımına gereksinim duyar, kendi başına çalışma 

alışkanlığı gelişmemiştir. 

Bütün bu sorunların, okuması ve anlamasında büyük hatalar yapmasının sebepleri 

olabileceği düşünülmüş ve öğrencinin bu sorununa çözüm olması açısından; tekrarlayıcı 

okuma, eşli okuma, yankılı okuma yöntemleri ve kelime öğretmek için Fernald yöntemi 

uygulanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikinci ve üçüncü sınıf seviyesindeki metinler seçilerek 

okuma çalışmalarına başlanmıştır. 

 

 Tekrarlayıcı okuma, eşli okuma, yankılı okuma yöntemleri ve kelime öğretmek için 

Fernald yöntemi şu şekilde uygulanmıştır: 
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1. Öğrenciye metin okutturuldu. Metinde yapılan yanlışlar tespit edildi.  

2. Araştırmacı okudu; öğrenci tekrarladı (Yankılı Okuma). 

3. Öğrencinin okuması kendisine dinlettirilerek yanlışlarını tespit etmesi sağlandı. Bu 

kelimeler cümle ile birlikte tekrar okutturularak yanlış okuduğu kelimeler 

düzelttirilmeye çalışıldı. 

4. Öğrenci tek başına tekrar okudu. Öğrencinin sürekli yanlış okuduğu ve okumada 

zorlandığı kelimeler seçilerek kartlara yazıldı. Bu kartlar öğrenciye seçtirilerek 

Fernald Yöntemi’nin aşamaları uygulandı. Tüm kartlar bitene kadar bu çalışma 

devam etti. 

5. Öğrenci ile birlikte okundu (Eşli okuma). 

6. Öğrenci, metni tekrar tekrar okudu (Tekrarlayıcı okuma). 

Daha sonra öğrencinin anlama seviyesini ölçmek için basit ve derinlemesine anlama 

soruları yöneltildi. Bu çalışmalar uygulama süresi boyunca tüm metinlerde uygulandı. 

Bunun yanında öğrenciye aşağıdaki hikâye kitapları okutuldu: 

          1. Kül Kedisi 2. Sincap ile Saksağan 3. Keloğlan Masalları 4. Nasreddin Hoca’dan 

Seçmeler 5. Tilki ile İbibik Kuşu 6. Uyuyan Güzel  

Bu çalışma, 03.06.2007 tarihinde okuma ve anlama becerisinin değerlendirilmesi ile 

sonlandırılmıştır. 03.06.2007 tarihinde “Anadolu” isimli 3. sınıf Türkçe ders kitabından 

seçilen metin okutularak ve okuma sonunda anlama düzeyi soruları sorularak yapılmıştır.  

2.4. Veri Toplama ve Analizi 

2.4.1. Veri Toplama 

         Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme, gözlem ve doküman 

analizi yöntemi ile öğrenciye okutulan metinler ve öğrencinin okuma becerisinin 

değerlendirilmesi için geliştirilen okuma düzeyi ölçeği ve anlama düzeyi ölçeği verileri 

toplamada ve değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Veriler araştırmaya katılan öğrenciden ses 

ve görüntü kayıt cihazı kullanılarak toplanmıştır. Çalışma öncesinde öğrenciye, öğretmenine 

ve ailesine çalışma süresince ses ve görüntü kaydı yapılacağı söylenmiş, bu kayıtların veri 

toplama ve değerlendirilmesinde kullanılacağı açıklanmıştır. 
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 2.4.2. Veri Analizi 

          Bu araştırmada, öğrencinin okuma ve anlama becerisinin değerlendirilmesi için; 

seslendirme, ortam ve anlama ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından seçilen öğrenci 

seviyesindeki metinlerin, öğrenci tarafından okuma düzeyini belirlemek için oluşturulan 

metin ile ilgili seslendirme ve ortam ölçeği puanlarını içermektedir. 

          Ekwall ve Shanker (1988) tarafından geliştirilmiş ve sesli okuma sırasında yapılan 

hatalarla kelime ve ses bilgisini (şekil-ses ilişkilendirme becerisi), sorulan sorularla da anlama 

becerisini ve düzeyini (serbest, öğretim ve endişe düzeyi) belirlemeye çalışan bir yanlış 

analizi envanteridir (Akt: Akyol, 2006:233). 

Seslendirme ve ortam ölçeğinde kullanılan puanlamalar aşağıdaki tablolarda verilmiştir:  

 
Ortam Ölçeği Puanları 

 0 = Hiç Okumadı 
1 = Kelimeyi Öğretmen Verdi 
2 = Aynı Kelimeleri/Yapıları İçermedi 
3 = Aynı Kelimeleri/Yapıları İçerdi 
4 = Kendi Koyduğu Kelimeler Yazarla Aynı İfadede 

 

 
5 = Kendini Düzeltti 

 
Seslendirme Ölçeği Puanları 

 
  

0 = yazarın kelimesi ile hiçbir harf aynı değil 
1 =  yazarın kelimesi ile bir harf benzerliği var 
2 =  yazarın kelimesi ile iki harf benzerliği var 
N = yazarın kelimesi ile N harf benzerliği var  

 
Araştırmacı tarafından seçilen metinlerin, öğrenci tarafından anlama düzeyini belirlemek için 

oluşturulan metin ile ilgili basit ve derinlemesine anlama sorularını içermektedir. Anlama 

düzeyini ölçmek için hazırlanan soruların puanlaması Akyol’un (2003: 171) belirttiği gibidir. 

Buna göre; 

Basit anlama soruları için: 

- Tam olarak cevaplanan sorular için “2” puan 

- Yarı cevaplanan sorular için”1” puan. 

- Hiç cevap verilmeyen sorular için “0” puan 

Derinlemesine anlama soruları için: 

- Tam olarak cevaplanan sorular için “3” puan 

- Biraz eksikleri olsa da beklenen cevabın yarıdan fazlasını verenler için “2” puan 

- Yarı cevaplanan sorular için”1” puan. 

- Hiç cevap verilmeyen sorular için “0” puan 
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2.4.2.1. “Atatürk’ün Doğa Sevgisi” Metni İle Elde Edilen Verilere Göre İlk 

Ölçüme İlişkin Teşhis ve Değerlendirme Sonuçları 

Tablo 1. “Atatürk’ün Doğa Sevgisi” Metnine Göre İlk Ölçüm İçin Ortam Ölçeği ve 

Seslendirme Ölçeği Puanları 

 Sonuç  

Ortam 
Ölçeği 

Seslendirme 
Ölçeği 

D almak 
Y gelmek 

2/5 3/5 

D çınar  
Y çımar 

2/5 4/5 

D diye 
Y dedi 

2/5 1/4 

D şu 
Y su 

2/5 1/2 

D kaydırılacak 
Y kaldırılacak 

2/5 11/12 

D köşk 
Y koşk 

3/5 3/4 

D mühendisler 

Y muhendisler 

3/5 10/11 

D çevresini 

Y bahçesini 

2/5 5/9 

D temeline 
Y tepeline 

2/5 6/7 

D oturttular 
Y götürttüler 

2/5 5/10 

D köşke  
Y köşkü 

3/5 4/5 

D yürüyen 
Y yürüten 

5/5 6/7 

 
Ortam Ölçeği Puanları 

 
0= Hiç okuyamadı  
1= Kelimeyi öğretmen verdi 
2= Aynı kelimeleri/yapıları içermedi 
3= Yazarın vermek istediği kelime yapılarını içerdi 
4= Kendi koyduğu kelimeler yazarın kelimeleriyle 
aynı anlamda 
5= Kendini düzeltti 
 

Seslendirme Ölçeği 
 

0= Kendi koyduğu kelimelerle harf benzerliği yok 
1= Kendi koyduğu Kelimelerle 1 Harf benzerliği 
var 
2= Kendi koyduğu Kelimelerle 2 Harf benzerliği 
var 

 

N= Kendi koyduğu Kelimelerle N Harf benzerliği 
var 

Toplam 30/60 59/81 
Yüzde %50 %72 

Toplamları= %40’ın üstünde olduğu için 
öğretim düzeyindedir.  

“Atatürk’ün Doğa Sevgisi” metnine göre ilk uygulama ölçüm için ortam ve seslendirme ölçüm 
puanları (Ekwall ve Shanker’dan 1988:412)  uyarlanmıştır. 

Tablo 2.  “Atatürk’ün Doğa Sevgisi” Metnine Göre İlk Ölçüm İçin Soru Ölçeği Puanları 
“Atatürk’ün Doğa Sevgisi” Metnine Göre İlk uygulama Ölçüm İçin Anlama Ölçeği Puanları  
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 Sorular ve Cevapları Açıklama Puan Ölçüm Kriterleri 

S Atatürk hangi şehirde 
kalıyor? 

C 
Öğretmen yardım 
etmesine rağmen cevap 
alınamadı. 

Soru basit anlama 
sorusudur. 0/2 

S Atatürk yetkililere ne 
emretti? 

C 
Yetkililerden o binayı 
çekmek için çalışmalar 
yapmalarını istedi. 

Soru basit anlama 
sorusudur. 2/2 

S 
Sen ağacın yerinde 
olsaydın neler 
hissederdin? 

C Çok mutlu hissederdim. 

Soru derinlemesine 
anlama sorusudur. 2/3 

S 
Sen köşkün yerinde 
olsaydın neler 
hissederdin? 

C            
Biraz mutlu olurdum. 
Çünkü yerimden 
oynatılıyorum. 

Soru derinlemesine 
anlama sorusudur. 1/3 

S Bu metnin ana fikri 
nedir? 

C            Atatürk’ün doğayı 
sevmesi. 

Soru derinlemesine 
anlama sorusudur. 2/3 

Toplam 7/13 
Yüzde  %54 

Basit Anlama Soruları İçin 
0 = Hiç Cevaplanmayan 
Sorular 
1 = Yarı Cevaplanan Sorular 
2 = Tam Cevaplanan Sorular 
 
 
 
Derinlemesine Anlama 
Soruları İçin 
0 = Hiç Cevap Verilmeyen 
Sorular 
1 = Çok Eksik Cevap Verilen 
Sorular 
2 = Beklenene Yakın Ancak 
Eksik Olan Cevaplar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 = Tam ve Etkili Cevaplar 

 
 
 

Soru Ölçeğinden %54 alındığı için öğretim düzeyindedir.  

(Ekwall ve  Shanker’dan 1988’den Akt: Akyol, 2003) uyarlanmıştır. 

Bütün bunların toplanması sonucu elde edilecek sayı neticesinde öğrencinin okumada 

bulunduğu düzey tespit edilebilir. Bunun neticesinde elde edilen toplam puan 180’den aşağı 

ise endişe düzeyi, 180-240 aralığında ise öğretim düzeyi,  240’ın üstünde ise serbest 

düzeydedir (Ekwall ve Shanker, 1988). Buna göre: Ortam Ölçeği Sonucu + Seslendirme 

Ölçeği Sonucu + Soru Ölçeği Sonucu = 50+ 72 + 54 = 176’lık seviye ile endişe düzeyinde 

çıkmıştır. Fakat 180’e yakın olduğu için öğretim düzeyi şeklinde düşünülerek çalışmalar 

yapılmıştır. Ayrıca, öğrenci,  bu metin üzerinde 5 kez kendini düzeltme, 7 yerde tekrar etme 

hatasında bulunmuştur. Okuma sırasında zaman zaman kitabın üzerine eğilmiş,  yoğun bir 

şekilde heceleme ve birçok yerde duraklama ve tekrar okuma hatası yapmıştır. Üçüncü sınıf 

öğrencisi olan öğrenci, “Atatürk’ün Doğa Sevgisi” metnini altı dakikada okumuştur. 141 

kelimelik metinde toplam 13 kelimeyi kısmen ya da tamamen yanlış seslendirmiştir.  
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2.4.2.2. “Anadolu” Metni İle Elde Edilen Verilere Göre İlk Ölçüme İlişkin Teşhis 

ve Değerlendirme Sonuçları 

Son ölçüm ise 03.06.2007 tarihinde “Anadolu” isimli 3. sınıf Türkçe ders kitabından 

seçilen metin okutularak ve okuma sonunda anlama düzeyi soruları sorularak yapılmıştır.  

Tablo 3. “Anadolu” Metnine Göre Son Ölçüm İçin Ortam Ölçeği ve Seslendirme Ölçeği 

Puanları 

 
Sonuç  

Yapılan Hata Ortam 
Ölçeği 

Seslendirme 
Ölçeği 

 
Ölçüm Kriterleri 

D gölgelik 
Y gölgelek 

3/5 7/8 

D bakracındaki 
Y akracındaki 

2/5 11/12 

D  doldurur 
Y döndürür 

2/5 4/8 

D üşüşür 
Y uçuşurlar 

2/5 2/6 

D mataraların 
Y mataralarının 

4/5 5/5 

D bir 
Y birkaç 

3/5 5/5 

D böylece 

Y öylece 

2/5 6/7 

D yanı 
Y yanını 

4/5 5/5 

D mezar 
Y mezarda 

4/5 5/5 

D anatolos 
Y anatolis 

2/5 7/8 

D türkçeleştirmiş 
Y türkçeleştirmek 

3/5 13/15 

D bunu 
Y bunuda 

4/5 5/5 

 
Ortam Ölçeği Puanları 

 
0= Hiç okuyamadı  
1= Kelimeyi öğretmen verdi 
2= Aynı kelimeleri/yapıları içermedi 
3= Yazarın vermek istediği kelime 
yapılarını içerdi 
4= Kendi koyduğu kelimeler yazarın 
kelimeleriyle aynı anlamda 
5= Kendini düzeltti 
 

Seslendirme Ölçeği 
 

0= Kendi koyduğu kelimelerle harf 
benzerliği yok 
1= Kendi koyduğu Kelimelerle 1 Harf 
benzerliği var 
2= Kendi koyduğu Kelimelerle 2 Harf 
benzerliği var 
N= Kendi koyduğu Kelimelerle N Harf 
benzerliği var 

 

Toplam 35/60 68/81 
Yüzde %58 %83 

Toplamları= %40’ın üstünde olduğu 
için öğretim düzeyindedir. 

 
“Anadolu” metnine göre son uygulama için ortam ve seslendirme ölçüm puanları (Ekwall ve 

Shanker’dan 1988:412)  uyarlanmıştır. 
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Tablo 4.  “Anadolu” Metnine Göre Son Ölçüm İçin Soru Ölçeği Puanları 
 

“Anadolu” Metnine Göre İlk uygulama Ölçüm İçin Anlama Ölçeği Puanları  

 
Sorular ve Cevapları Açıklama Puan Ölçüm Kriterleri 

S Askerler nerede mola 
verdiler? 

C Anadolu’da 

Soru basit anlama 
sorusudur. 2/2 

S Olay hangi ayda 
gerçekleşiyor? 

C Ağustos (Öğretmenin 
yardımı ile) 

 
 
 
 
 Soru basit anlama 

sorusudur. 1/2 

S Bu metnin kahramanı 
kimler? 

C Ana ve askerler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. (Ekwall ve  Shanker’dan 1988’den Akt: Akyol, 2003) uyarlanmıştır. 

Bütün bunların toplanması sonucu elde edilecek sayı neticesinde öğrencinin okumada 

bulunduğu düzey tespit edilebilir. Bunun neticesinde elde edilen toplam puan 180’den aşağı 

ise endişe düzeyi, 180-240 aralığında ise öğretim düzeyi,  240’ın üstünde ise serbest 

düzeydedir (Ekwall ve Shanker, 1988). 3. sınıf metni olan “Anadolu” metni çocuğa 

okutulmuş, 176 kelimelik metinde toplam 13 kelimeyi kısmen ya da tamamen yanlış 

seslendirmiş, süre olarak yedi dakikada metni okumuştur.  

Ayrıca, öğrenci,  bu metin üzerinde 5 kez kendini düzeltme, okuma sırasında bazı 

yerlerde heceleme ve duraklama yapmıştır.  Okuma sırasında parmakla takip yapmamıştır.   

Buna göre: Ortam Ölçeği Sonucu + Seslendirme Ölçeği Sonucu + Soru Ölçeği Sonucu 

=  58 + 83  + 67 = 208’lik seviye ile öğretim düzeyinde çıkmıştır. Sınıf seviyesine göre 

öğrenci bu çalışmaların ardından iyi bir gelişme göstermiş, normal sınıfının seviyesinde 

olduğu tespit edilmiştir. 

 
 

Soru basit anlama 
sorusudur. 2/2 

S 
Askerlerin yerinde 
olsaydın kendini nasıl 
hissederdin? 

C            
Kendimi kötü 
hissederdim 
 

Soru derinlemesine 
anlama sorusudur. 1/3 

S 
 
Anadolu metninin ana 
fikri nedir? 

C            
 
Anadolu ve  Savaş  
 

Soru derinlemesine 
anlama sorusudur. 2/3 

Toplam 8/12 
%67 

Basit Anlama Soruları İçin 
0 = Hiç Cevaplanmayan 
Sorular 
1 = Yarı Cevaplanan Sorular 
2 = Tam Cevaplanan Sorular 
 
 
 
Derinlemesine Anlama 
Soruları İçin 
0 = Hiç Cevap Verilmeyen 
Sorular 
1 = Çok Eksik Cevap Verilen 
Sorular 
2 = Beklenene Yakın Ancak 
Eksik Olan Cevaplar 
3 = Tam ve Etkili Cevaplar 

Yüzde  
Soru Ölçeğinden %67 alındığı için öğretim düzeyindedir. 
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BÖLÜM III-SONUÇ VE ÖNERİLER 

3.1. Sonuç 

Bu uygulama sonucunda, öğrencide gözle görülür bir gelişme olduğu söylenebilir. 

Uzun süreli, bu tarz bir çalışmanın, öğrenciyi istenen düzeye çıkaracağı düşünülmektedir.  

Bu uygulamadaki en önemli başarı, öğrencinin kendisiyle özel olarak ilgilenilmesi ve 

bu ilgilenme sonucu okumasındaki gelişmenin kendisi tarafından fark edilmesi; okumaya 

karşı merak ve heyecanının artmış olmasıdır. 

3.2. Öneriler 

3.2.1. Aileye Öneriler 

Çocuğun öğrenme hayatında en önemli unsur olan aileye, bu süreçte birçok görev 

düşmektedir. Eğer öğrenci öğrenme güçlüğü çeken biri ise bu görevler aile için daha fazla 

önem arz etmektedir. Bu doğrultuda öğrencinin öğretmeni ve araştırmacı tarafından aileye 

birkaç öneri sunulmuştur. Bu önerileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

1. Çocuğunuzu eleştirmekten ve yargılamaktan kaçının. 

2. Çocuğunuzdan anlayış ve desteğinizi esirgemeyin. 

3. Çocuğunuzun kolay pes edeceğini göz önünde bulundurarak, tepkilerinizi 

azaltmayı deneyin. 

4. Çocuğunuzla ders çalışırken sabırlı olmaya çalışın. 

5. Bir psikolog-pedagog, özel eğitim uzmanından yardım isteyin. 

 

3.2.2. Öğretmenlere Öneriler 

 
1. Okuma güçlüğünün yaygın olarak görüldüğünü hatırlayın.  

2. Bu çocukların hasta değil, diğer öğrencilere göre özel çocuklar olduğunu düşünün.  

3. Öğrencinizin sürekli aynı hataları yapması sizle inatlaştığı için değildir. O istese de 

doğrusunu yapamaz.  

4. Onlar için sabrınızı sonuna kadar kullanın. 

5. Okuma güçlüklerini doğru teşhis edin ve uygun teknikleri kullanın.  
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