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Bine ați venit la modulul 10 din toolkit-ul NES

În acest modul analizăm specific dislexia, ce este, cum să o recunoaștem, cum 
afectează oamenii și ce ar putea însemna asta în clasa dvs.



Aprofundarea conștientizării noastre cu privire la dislexie este crucială, nu numai 
pentru a scoate la iveală tot ce este mai bun în elevii cu dislexie, dar și pentru a 
împiedica taxa emoțională și psihologică a unui sistem educațional care a eșuat 
anterior în înțelegerea stilului lor unic de învățare.

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să înțelegeți de ce elevii cu dislexie au nevoi sociale și de învățare specifice

 să vă adaptați și mai mult practica pentru a servi nevoile de învățare specifice 
ale elevilor cu dislexie 

 să luați măsuri pentru a declanșa potențialul gândirii dislexice 

Aprofundarea conștientizării dislexiei
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Introducere

Înțelegerea mizei

În această secțiune, veți descoperi unele dintre dificultățile cu care persoanele cu 
dislexie se confrunteă în timpul educației, dacă nu creăm un mediu de învățare incluziv.

Înțelegerea impactului dislexiei asupra sănătății mintale ne poate oferi perspective 
privind repercusiunile emoționale unice pentru fiecare elev cu dislexie. 


Majoritatea elevilor cu dislexie învață devreme să își mascheze dificultățile și să 
găsească strategii pentru a se menține neobservați, dar în realitate dialogul lor 
intern este inundat cu un monolog interior negativ, frustrare și anxietate. Când este 
experimentată în mod repetat în decursul timpului, incapacitatea de a înțelege 
mecanica unei sarcini poate duce la simptome ca sindromul post-traumatic (PTSD).   
https://www.nationaleducationshow.com/dyslexia-and-mental-health/ 


Cercetările actuale indică faptul că 20% din copiii cu dislexie suferă și de depresie 
și alți 20% suferă de o tulburare de anxietate. Multe persoane cu dislexie (tineri și 
vârstnici) folosesc strategii de automutilare pentru a încerca să facă față efectelor 
emoționale ale eșecului constant în medii educaționale, precum și hărțuirii directe 
și indirecte prin care trec, exercitată atât de către profesori, cât și de către colegi. 

Scott R (2004) Dislexia și consilierea. Whurr, Londra


Willcutt, și Gaffney-Brown 2004 „Probleme sociale și emoționale asociate cu dislexia." LD 
Topics | LD OnLine. Web. 15 Feb. 2017.

Într-un studiu efectuat de Alexander-Passe privind automutilarea și gândurile 
suicidale, jumătate din persoanele cu dislexie care au făcut obiectul studiului s-au 
gândit în mod constant la sinucidere și mai puțin de jumătate au încercat efectiv să 
se sinucidă. Aceste gânduri, împreună cu frecvența ridicată a sentimentului de 
neajutorare, sugerează că sinuciderea era considerată de multe persoane ca fiind o 
opțiune deschisă pentru a-i ajuta să facă față presiunilor.

Alexander-Passe N (2015) Dislexia: Investigarea automutilării și a gândurilor suicidale/
tentativelor de suicid 5: 224. doi:10.4172/2161-0487.1000224

Pentru a avea o ideea mai bună cu privire la aceste aspecte, potriviți termenii 
următori cu definiția lor:

1.Neajutorare învățată 

2. Anxietate generalizată 

3. Decodare fonologică 

4. Motivație extrinsecă 

5. Efectul Halo 

6. Bucla feedback-ului negativ 

a) un bias cognitiv care poate 
împiedica pe cineva să accepte o 
persoană pe baza ideii unei credințe 
nefondate referitoare la ceea ce este 
bine sau rău.

b) ceea ce se întâmplă când creierul se 
obișnuiește să simtă într-un anumit 
mod și începe să facă acest lucru din ce 
în ce mai mult 

c) o strategie care implică angajarea 
într-un comportament pentru a obține 
o recompensă sau a evita pedepsele.

d) o reacție condiționată la eșecul 
continuu care creează deficite 
cognitive, motivaționale și emoționale 
la copii.

e) o reacție umană normală de tip 
luptă-sau-fugi la o situație 
înfricoșătoare / stresantă.

Răspunsuri

1d, 2e, 3f, 4c, 5a, 6b
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Introducere

Nu toate veștile sunt rele! Există și o multitudine de povești de succes ale unor 
persoane celebre cu dislexie care pot da speranțe elevilor și părinților lor.  


Vreți să știți 10 câștigători ai Oscarului care au dislexie? (fie folosiți un link extern, 
fie folosiți informații cu referințe) 

Acum că ați citit poveștile acestor câștigători de Oscar, care sunt poveștile care 
există deja în clasa dvs.? Care este capitolul următor din povestea lor?

https://www.understood.org/en/learning-thinking-
differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?
_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c


Întrebări reflexive

Neajutorarea învățată apare atunci când elevii cu dislexie învață prin eșec că nu 
are rost să mai încerce, așa că dezvoltă strategii autodistructive care au impact 
asupra abilității lor de învățare.


Elevii cu dislexie se confruntă zilnic cu sarcini pe care le consideră extrem de 
dificile. Atunci când este experimentată anxietatea generalizată, este o reacție 
obișnuită să evite situația ca reacție de apărare.  


Multor elevi cu dislexie le lipsește abilitatea de a decoda fonologic, ceea ce poate 
duce la o lipsă frustrantă de înțelegere.


Motivația extrinsecă, atunci când este folosită în mod corespunzător, poate încuraja 
elevii cu dislexie și poate facilita asocierile pozitive cu activitatea școlară, temele 
pentru acasă și timpul petrecut în sala de clasă.


Teoria efectului de halo sugerează că profesorii tind să fie influențați de judecata 
lor anterioară cu privire la performanțe sau personalități.


Buclele de feedback negativ sunt create în decursul timpului dar pot fi întrerupte 
sau experimentate mai ușor dacă sunt adăugate bucle de feedback pozitiv.


Vă puteți gândi la vreo ocazie în care ați văzut acest lucru la elevii dvs. cu  NES sau 
la orice elevi?

https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
https://www.understood.org/en/learning-thinking-differences/personal-stories/famous-people/10-oscar-winners-with-dyslexia?_ul=1*i22816*domain_userid*YW1wLWk0eEpiWFlpWXdUcWZwaS1MUUIwV2c
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Studiu de caz

Scurtă povestire: Crăciunul lui Charlie

Sunteți pe punctul de a citi o povestire despre un băiat – l-am numit Charlie, dar nu îi 
dezvăluim numele de familie – care riscă faptul că dificultățile cu care se confruntă la 
școală să îi strice un moment foarte special din viață. 

Ce semne de depresie, anxietate sau auto-mutilare ați observat în clasa dvs.? 
Notați-le. Citiți următoarea scurtă povestire și notați orice semne care se potrivesc 
cu cele ale dvs.

Este ultima zi înainte de vacanța de Crăciun și școala are un aer festiv, cu 
beteală și decorațiuni împodobind holurile, cu un pom de Crăciun maiestuos în 
foaier înconjurat de copii entuziasmați. Alți copii aleargă fericiți de colo-acolo, 
aruncându-și cărțile de școală în aer în gestul universal de „liberi în sfârșit”. 
Hohote de râs răsună din fiecare colț.


Micul Charlie Smith stă de unul singur într-un scaun cu spătar înalt, 
balansându-se pe margine, în afara clasei dnei Lawson, așteptând să fie 
chemat. Charlie a fost diagnosticat cu dislexie cu doi ani în urmă, dar viața lui 
era un iad înainte de a primi acest diagnostic. Ceilalți copii l-au poreclit „Dis-
trus” și el se înfioară de fiecare dată când ei îl batjocoresc, adică des. Chiar în 
acest moment, fața lui poartă grimasa obișnuită de groază și resemnare. 
Picioarele, bălăngănindu-se pe marginea scaunului, încep să tresară și să 
zvâcnească din cauza emoțiilor reprimate. Își aude numele.


Dna Lawson a avut o zi foarte grea și întâlnirea cu Charlie este ultima ei 
întrevedere înainte de a pleca acasă să petreacă sărbătorile. Atitudinea lui 
detașată, refuzul de o privi în ochi și îmbufnarea lui o aduc aproape de limită

Pe măsură ce vocea ei se ridică din ce în ce mai mult, Charlie pare să se facă 
din ce în ce mai mic și să se închidă în el însuși din ce în ce mai mult. Mușchii i 
se încleștează, gâtul i se usucă și se forțează să nu plângă. Sângele îi 
zvâcnește atât de tare în urechi încât tot ceea ce aude este bla, bla, bla.


Dna Lawson îl face să mai rămână încă o oră pentru a recupera. Se întreabă 
„Cum ar trebui să recuperez? Dacă nu m-am descurcat înainte, cum mă pot 
descurca acum?”. Tot corpul îi tremură de frustrare. Puținii prieteni pe care îi 
are au plecat deja să facă îngeri de zăpadă în parc. Se uită în gol la exercițiile 
din fața lui și se întreabă de ce se mai agită. Nu o să le poată termina 
niciodată. Îi curg lacrimi pe obraji. 


Când ajunge acasă după o oră, trebuie să se confrunte cu părinții lui și să le 
explice de ce a întârziat din nou.  Rușinea pe care o simte se dublează, se 
triplează până la punctul în care abia dacă mai poate respira. Din fericire, 
părinții lui fac tot ce pot pentru a înțelege și, încă o dată, își conving băiatul să 
nu se mai simtă atât de rău. Ei sunt foarte speriați în ceea ce privește viitorul 
fiului  lor, dar cei de la școală nu ascultă. În ciuda tuturor întâlnirilor și 
convorbirilor telefonice, profesorii continuă să întărească o buclă de feedback 
negativ care îl prinde pe Charlie în capcana sentimentelor de confuzie.


Tatăl lui Charlie îl ia deoparte și îi spune să uite exercițiile un timp și să 
meargă afară și să încerce să bucure de sărbători. Charlie oftează, se uită la 
tatăl lui și spune „Tată, o să fie și restul anului la fel de rău ca semestrul 
acesta?”. Se uită unul la altul cunoscând deja răspunsul și apoi se uită în jos.


În timp ce Charlie se joacă afară cu frații și prietenii lui, tatăl lui se hotărăște 
să sune la școală.
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Studiu de caz

Întrebări reflexive

Ce încurajări i-ați putea da părintelui îngrijorat? 

Cum ați atenua stresul copilului asociat cu întoarcerea la școală după sărbători? Ce 
cuvinte ați folosi?
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Teorie

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este „fals”. Studenților trebuie să li se spună că este ok să accepte aceste 
gânduri pentru a le lua puterea.


2. Răspunsul corect este „adevărat”. Intervenția conștientă a profesorului poate inversa bucla 
de feedback negativ.


3. Răspunsul corect este „fals”. Acest proces necesită timp. Chiar dacă buclele de feedback 
negativ nu sunt total rupte, ele pot fi trăite cu, fără suferință constantă.


4. Răspunsul corect este „adevărat”. Strategiile de auto-vătămare sunt o modalitate prin care 
elevul dislexic poate face față anxietății generalizate, depresiei și stimei de sine scăzute.

Acum vedeți dacă puteți răspunde corect la aceste întrebări:

1. Gândurile negative trebuie îndepărtate

a) Adevărat b) Fals

2. Buclele de feedback negative nu sunt controlate de către studenți.

a) Adevărat b) Fals

3. Toate buclele de feedback negative pot fi rupte.

a) Adevărat b) Fals

4. Ideatia sinuciderii este un tip comun de bucla de feedback negativ.

a) Adevărat b) Fals

Test de concepție greșită

Partea 1: Imagine: „Bucla de fedback” 

Tratament nedrept din partea sistemului educațional?

Conform unui studiu efectuat de Comisia Europeană în 2013 intitulat „Copiii cu nevoi 
speciale și adulții cu dizabilități primesc un tratament nedrept din partea sistemului 
educațional”

, elevii cu dislexie renunță 
frecvent la școală înainte să o termine și înainte să își poată realiza potențialul și cu puține 
calificări și, prin urmare, există o probabilitate mai mare ca ei să devină șomeri sau inactiv 
din punct de vedere economic. Nu este neapărat dizabilitatea de învățare în sine cea care 
cauzează rata ridicată de renunțare la școală. Problema apare atunci când profesorii nu știu 
cum să valorifice eficient numeroasele talente ascunse uneori ale creierului dislexic. 


Studiați elementul vizual de mai jos și reflectați asupra motivelor pentru care modalitățile 
„tradiționale” de abordare a sănătății mintale a elevilor cu dislexie nu funcționează.

(http://europa.eu/rapid/pressReleaseAction.do?
reference=IP/12/761&format=HTML&ages=0&language=en )
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Practică

Răspunsuri posibile

a) un student citește textul în timp ce elevul sau studenții dislexici ilustrează 
povestea de pe tablă albă sau pune autocolante mari pentru a reprezenta emoțiile 
din text

Situație negativă



c) Verificarea înțelegerii citirii

Situație pozitivă

Situație negativă



d) Un student dislexic este 
neliniștit și deranjează clasa

Situație pozitivă

Situație negativă



e) Trebuie studiat un text lung

Situație pozitivă

Situație negativă



a) Elevii citesc pe rând cu voce 
tare

Situație pozitivă


De exemplu, un elev citește textul, 
în timp ce elevul sau studenții 
dislexici ilustrează povestea pe 

tablă.

Situație negativă



a)  Un student dislexic întârzie 
continuu

Situație pozitivă

Răsturnarea narațiunii

Gândiți-vă la 10 lucruri pe care le faceți zilnice care implică cititul (citirea orei, 
citirea orarului autobuzului, a unei rețete, verificarea platformelor de socializare …). 


Acum, pentru fiecare, gândiți-vă la 2 consecințe posibile ale faptului că nu le-ați 
citit corect. Stresant, nu-i așa?


Acum uitați-vă la aceste situații comune care cauzează anxietate pentru elevii cu 
dislexie și, folosind ceea ce ați învățat în acest modul, gândiți-vă la modul în care 
ați putea transforma aceste elemente „negative” în elemente „pozitive”.



8

Practică

b) ajutați-i să configureze mai multe alarme pe telefonul mobil cu tonuri de apel 
diferite pentru a se asocia cu diferite etape de a ajunge la curs la timp


c) conectați textul cu emoții. Întrebați cum vă simțiți? în loc de „Ce crezi?”


d) 5- pauză de yoga de clasă completă, cu respirație pe burtă. De asemenea, puteți 
începe sau încheia cursul cu yoga.


e) configurați-l pe studentul dislexic să aibă textul pe un computer unde să poată 
adapta fontul, spațiul și culorile și să folosească culorile.



Acum luați una dintre paginile / activitățile / resursele preferate și o răsturnați!

Negativ Pozitiv

Negativ Pozitiv
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Listă de verificare

Cum va afecta clasa dvs., în ansamblu, scăderea stresului și a anxietății în decursul 
timpului? Ce va face fiecare strategie?  

9 Utilizați carduri de adaptare - un set de carduri mici sau o mică broșură cu 
strategii pentru ca elevul să-și controleze anxietate, concepute cu elevul. 

10 Utilizați cât mai multe simțuri cu putință în același timp, conectându-vă în 
consecință la mai multe zone ale creierului cu dislexie astfel încât învățarea 
și memorarea să poată avea loc în mod eficient. 

Citiți lista de control de mai jos și alegeți strategiile care pot fi relevante pentru 
clasa dvs. Când ați terminat, adăugai-vă propriile strategii la lista de control. 

1 Jucați jocuri de învățare pe calculator care sunt ușoare, amuzante, interactive 

2 În fiecare zi, cereți elevilor să descrie ceea ce au făcut chiar înainte de a veni 
la oră pentru a ajuta cu dificultățile legate de managementul timpului

3 Lăsați elevii să-și înregistreze exercițiile și temele pentru acasă pe telefonul 
mobil sau pe calculator, mai degrabă decât să le scrie în întregime de mână

4 Reduceți distragerile sonore din clasă

5 Furnizați cartonașe de aducere aminte pe care ați scris punctele importante 
ale lecției sau temei pentru acasă și data la care trebuie predată

6 Jucați jocuri de aruncă-și-prinde la începutul zilei

7 Prezentați materialul oral dar și cu ajutorul unor materiale vizuale (metoda 
codării duale)

8 Practicați mindfulness în clasă

10 strategii pentru a ajuta elevii cu dislexie să-și gestioneze 
stresul și anxietatea
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Test

Care din experiențele negative din testul de mai sus credeți că ar fi cel mai greu de 
îndurat pentru un elev?

c) 89% din biletele sinucigașilor au o ortografie specifică dislexicilor.  
Din Dizabilitățile de învățare și sinuciderea la adolescenți. Jurnalul dizabilităților de 
învățare, Vol. 30, 6: pp 652-659. Publicat pentru prima oară la  1 nov. 1997.

4. Când un elev cu dislexie spune „Nu pot” înseamnă ….

a) „Nu vreau "

b) „Am eșuat de atât de multe ori încât îmi este teamă ". 

c) „Nu pot" deoarece există multe sarcini aparent simple pe care 
copiii cu dislexie nu le pot realiza.

5. Neajutorarea învățată rezultă din …

a) programarea socială defectuoasă

b) experiența cu eșecurile

c) un exces de asistență bine-intenționată

1. Anxietatea generalizată, frustrarea chiar și PTSD de care suferă 
adesea elevii cu dislexie în mod obișnuit conduc la ….   

a) lene

b) comportament de evitare

c) comportament inadecvat

2. Hărțuirea este o preocupare globală și o plângere obișnuită a 
elevilor cu dislexie. Profesorii au posibilitatea reală de a diminua 
această amenințare prin …..  

a) utilizarea metodologiei de învățare prin cooperare

b) pedepsirea bătăușilor și contactarea părinților lor

c) organizarea de sesiuni de mediere între bătăuș și victimă

3. Care dintre următoarele nu este adevărată?  

a) Elevii cu dislexie prezintă un risc de trei ori mai ridicat de a 
încerca să se sinucidă. Tendința suicidală, renunțarea la școală și problemele de 
citire la adolescenților. Jurnalul dizabilităților de învățare, vol. 39,6: pp 507-514. 
Publicat pentru prima oară la  1 nov. 2006.

b) Elevii cu dislexie au adeseori gânduri de suicid dar recurg rareori 
la a face efectiv o tentativă de sinucidere.

Verificați-vă înțelegerea

Faceți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles principalele puncte ale modulului.
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Test

pot fi o luptă care durează toată viața pentru un procent mare din elevii noștri. Prin 
urmare, trebuie să învățăm să ne extindem definițiile a modului în care arată cititul 
și scrisul pentru acești elevi și trebuie să facem ca învățarea în clasă să fie deschisă 
și primitoare astfel încât ei să aibă instrumentele și dorința de a dobândi toate 
tipurile de cunoștințe și să devină educați și părți vitale ale societății noastre.



4. Răspunsul corect este reprezentat de toate cele de mai sus. În lucrul cu copiii cu 
dislexie, este critic să stabilim care afirmație dintre cele de mai sus este adevărată. 
Dacă le cerem să facă ceva ce nu pot face, le asigurăm eșecul, ceea ce va duce la 
frustrare, anxietate și o imagine de sine deteriorată. Dacă, pe de altă parte, ne 
retragem și nu insistăm ca elevul să lucreze la potențialul său, îl putem învăța să 
nu aibă încredere în abilitățile lui și să renunțe pur și simplu deoarece nu vrea.


Pe lângă încurajări, este important să le dăm copiilor cu dizabilități un impuls 
pentru a-și depăși dizabilitatea și a-și atinge potențialul complet. Acest proces 
implică: să ajutăm copilul să treacă de „Nu pot", promovând auto-disciplina, 
confruntând comportamentele autoindulgente, promovând excelența. 



5. Răspunsul corect este reprezentat de a și b: Neajutorarea învățată rezultă dintr-o 
combinație a programării sociale defectuoase cu experiențele cu eșecuri.  


Programarea socială defectuoasă apare atunci când elevii cu dislexie devin 
convinși de un mesaj singular privind modul în care pot obține satisfacerea 
nevoilor lor. Nefiind conștienți de alte alternative, elevii cu dislexie experimentează 
o stare de neajutorare când experimentează eșecul cu un mesaj singular. 
Neajutorarea învățată poate fi depășită. Prin puterea imaginației sau printr-o 
viziune a ceea ce ar putea fi, oamenii pot dezvolta o reziliență emoțională.

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este b: Elevii cu dislexie suferă în mod obișnuit de anxietate 
generalizată severă, frustrare și/sau simptome PTSD și, ca reacție de apărare, 
încearcă să evite situațiile care provoacă anxietatea. 


Utilizarea instrumentelor pedagogice prietenoase cu NES poate atenua aceste 
emoții negative, deschizând elevul către o experiență pozitivă de învățare în care 
se simte valorizat și sprijinit.



2. Răspunsul corect este a: Mulți elevi cu dislexie sunt victime ale hărțuirii, dar 
învățarea prin cooperare în clase poate fi folosită ca modalitate de a promova 
comportamente pozitive și de a combate hărțuirea.  


Experiențele de învățare prin cooperare pot fi folosite pentru a spori predispozițiile 
cooperative ale elevilor. Realizarea acestui lucru va crește implicarea elevilor în 
comportamente prosociale și ar putea, în consecință, reduce incidența agresiunilor 
care au drept scop vătămarea printre elevi.  



3. TRăspunsul corect este b: O consecință gravă al refuzului nostru de a ajuta elevii 
cu dislexie să învețe să citească este rata ridicată de sinucidere asociată cu 
adolescenții care au dizabilități de învățare. Eșecul nostru de a învăța copiii cu 
dislexie să citească adesea îi ucide literalmente.


Desigur, vrem ca elevii să învețe să citească și să scrie corect. Dar, ce vrem cu 
adevărat este reprezentat de elevii competenți în domeniul limbii și al 
vocabularului, cu abilitatea de a înțelege și exprima idei complexe. Trebuie să 
începem să înțelegem că acțiunea de „a citi și de a ortografia corect cuvinte” este o 
dificultate la nivel neurobiologic pentru 20% din elevii noștri și să acceptăm faptul 
că competențele bazate pe abilități ale cititului (concepte imprimate, 
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3. Cum afectează cunoașterea faptului că puteți face cu adevărat o diferență în 
ceea ce privește rezultatul vieții unui elev cu dislexie motivația dvs. de a lua măsuri 
pentru a declanșa potențialul gândirii dislexice? 

Acum reflectați asupra următoarelor:


Citate despre puterea cuvintelor: lucruri mici = impact imens


„Există, pentru toată lumea, o propoziție - o serie de cuvinte – care are puterea de a te 
distruge. Există o altă propoziție, o altă serie de cuvinte, care te-ar putea vindeca. Dacă 
ai noroc, dai peste cea de-a doua, dar poți fi sigur că vei da peste cea dintâi.”     Philip K. 
Dick, VALIS


„Dacă crezi în puterea cuvintelor, poți cauza schimbări fizice în univers.”  H Scott 
Momaday


„Cuvintele au o putere magică. Ele pot aduce fie cea mai mare fericire, fie cea mai 
adâncă disperare.”  Sigmund Freud„Gramatica și ortografia fac parte din procesul de 
gândire. Dacă cunoaștem sensul cuvintelor, putem fi capabili să înțelegem mai bine 
sensul tuturor lucrurilor.”    Sienna McQuillan

Reflectați asupra modulului

În această secțiune finală, gândiți-vă la ceea ce ați învățat din acest modul și cum 
puteți utiliza aceste cunoștințe în viața dvs. profesională de zi cu zi. 

1. Cum puteți, în clasa dvs., atenua impactul dislexiei asupra sănătății mintale a 
elevilor dvs.?

2. Ce strategii ați utiliza în mod prompt pentru a ajuta elevii cu dislexie să își 
gestioneze anxietatea generalizată și lipsa de încredere în sine?



13

Progres

Note suplimentare

Cea mai eficientă formă de învățare la cei mai mulți elevi cu NES apare atunci când 
sunt implicate mai multe căi senzoriale. Predarea multi-senzorială este 
actualmente considerată ca fiind în centrul sprijinului pentru dislexie. Un profesor   
În mod similar, s-a dovedit că metoda ‘codării duale’– în care predarea este 
prezentată verbal, dar este susținută și prin materiale vizuale – sporește învățarea 
și memorarea la elevii cu dislexie prin canale diferite din creier. 


Este foarte important pentru părinți și educatori să aleagă metode bazate în mod 
specific pe punctele tari de învățare ale elevului. 


La fel de importantă este și monitorizarea progresului copilului pentru a măsura 
eficacitatea abordărilor utilizate întrucât poate fi necesară încercarea unor metode 
diferite sau utilizarea unei combinații de metode pentru a satisface nevoile de 
învățare ale unui copil cu dislexie.


Aspecte comportamentale și interactive ale elevilor cu dislexie -


Dislexia nu numai că afectează învățarea, ci are impact și asupra abilităților și 
activităților cotidiene inclusiv interacțiunea socială, memoria și gestionarea 
stresului. Unele dintre semnele dislexiei, prin urmare, se referă la emoții și 
comportament. Indiferent de toate acestea, ar trebui menționat că alți elevi pot 
avea mari beneficii de pe urma incluziunii elevilor cu NES. Printr-o creștere a 
familiarității, prejudecata poate fi redusă pe termen lung. Elevii neurotipici trebuie 
să fie informați despre acele implicații ale tulburării care ar putea fi percepute 
drept conflictuale dar care, dacă sunt înțelese, 


Riddick descrie modul în care problemele întâlnite din cauza dislexiei au fost 
suficient pentru ca copiii cu dislexie să dorească să se sinucidă, notând 

comentariul uneia dintre mame ‘voia să moară, nu mai exista nimic pentru el. Voia 
cravata ca să se spânzure cu ea’.  


Riddick B (1996) Traiul cu dislexia: consecințele sociale și emoționale ale 
dificultăților specifice de învățare. Routledge, Londra.


Copiii cu NES termină frecvent școala cu puține calificări și au mai multe șanse să 
devină șomeri sau inactivi din punct de vedere economic.” 


Comisia Europeană (2012) „Copiii cu nevoi speciale și adulții cu dizabilități primesc  
un tratament nedrept din partea sistemului educațional”, Comunicatul de presă al 
Comisiei (iulie)


Motivație extrinsecă:

 Laud
 Efor
 Strategi
 Concentrar
 Îmbunătățirea


Promovați

 Autonomia- controlarea unei sarcini
 Competența- sentimentul că poți reuși
 Relaționarea- grija și respectul și conectarea
 Relevanța- activitatea la școală trebuie să fie captivantă


www.codereadnetwork.com


