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Bine ați venit la modulul 18 al setului de instrumente NES

În acest modul analizăm instrumente și resurse specifice pentru a fi utilizate în 
cazul elevilor cu Dislexie.

Obiective

Până la finalizarea acestui modul, veți putea:

 selecta și prioritiza o serie de instrumente pe care să le utilizați cu cei dislexici

 utiliza și adapta în mod susceptibil o serie de instrumente și activități cu elevii 
dislexici în contextul dvs.

 înțelege că aceste instrumente și activități sunt cheile pentru deblocarea 
potențialului elevilor dislexici

Instrumente pentru Dislexie
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Introducere

Testați-vă Cunoștințele privind Instrumentele și Resursele în 
Dislexie

În această secțiune scurtă, vom explora relația pe care o avem deja cu "instrumentele 
pentru dislexie".


Când spunem "instrumente și resurse", nu ne referim la "resurse intelectuale" (adică ceea 
ce știți despre elevii dislexici), ne referim la genul de lucru pe care îl puteți cumpăra, 
aduce într-o sală de clasă, da unui student dislexic sau împrumuta altor profesori.


Ca o analogie stângace, dacă cineva v-ar întrebat dacă aveți ceva pentru a ajuta elevii 
cu migrene, ați putea spune "da, am aceste medicamente", sau "da, am un prieten care 
este specializat în acupunctură", sau "da, am cărți despre migrene, tehnici de respirație, 
și mindfulness", sau "da, am o cameră special pregătită, cu geamuri fumurii, perne moi, 
și tehnologie de reducere a zgomotului". Acestea ar fi considerate "instrumente și 
resurse" pentru a ajuta persoanele care suferă de migrene (chiar dacă s-ar putea să nu 
ajute).

Răspundeți la aceste întrebări fără să vă gândiți prea mult la ele. Nu este vorba 
despre aflarea cât de bune sau rele sunt lucrurile, ci este important să avem o idee, 
înainte de a pătrunde mai adânc în subiect, despre ceea ce știm deja despre resurse 
și instrumente pentru elevii dislexici.

2.Dacă cineva ți-a cerut sfaturi cu privire la resursele de predare pentru 
elevii dislexici:

a)	Ai fi capabil să vorbești cu încredere despre resursele pe care le-ai folosit

b) Ai fi capabil să vorbești despre resursele pe care le cunoști

c) Ai fi capabil să vorbești despre unde poți găsi resurse

d) Nu ai fi în măsură să ajuți imediat

3. Dacă cineva te-ar întreba ce instrumente și resurse folosesc deja elevii 
dislexici:

a) Ai fi capabil să le enumeri și să le explici beneficiile

b) Ai fi capabili să le enumeri, dar fără a înțelege pe deplin beneficiile 

c) Ai fi capabil să te gândești poate la una sau două

d) Nu știi

 Dacă cineva te-ar întreba ce resurse ai la îndemână pentru a-ți ajuta 
elevii dislexici:

a) Sa știi fără a fi nevoie să te gândești prea mult la asta

b) Ar trebui să te gândești la asta, dar să poți veni cu o idee

c)	Nu știu, dar știu unde pot să aflu

d) Nu știu

Întrebări reflexive

Pe baza răspunsurilor pe care le-ați dat, reflectați pentru o clipă asupra modului în 
care propriile practici de predare ar putea fi îmbunătățite - dacă sunt adaptabile 
acestui context - învățând mai multe despre resursele pentru elevii dislexici.
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Studiu de caz

"Povestea mea... sau fragmente care se referă la dislexie"

Sunteți pe cale să citiți o poveste personală, relatată de o persoană dislexică. Veți 
afla despre unele dintre greutățile cu care s-a confruntat, dar, de asemenea, veți 
afla că aceasta a devenit un profesor calificat.

Citiți povestea. Notați părțile din poveste în care credeți că ar fi putut fi ajutată, ca 
fată, de resurse înțelese corect - chiar dacă, în acest moment, nu știți ce fel de 
resurse sunt disponibile. Ulterior notați părțile din poveste în care credeți că au 
fost utilizate resurse și instrumente.


Puteți găsi povestea completă online, aici:  https://www.dyslexiclogic.com/my-story

Citate:

"Astfel, până când am început cururile la Uni, am învățat să dactilografiez și 
mi-am dat seama de raportul meu de "Acces". Am participat la o "sesiune de 
suport a abilităților de studiu" pe care universitatea a oferit-o studenților 
dislexici. Dar femeia a vorbit încet și ușor și mi-a spus că fiecare eseu are 
nevoie de un început, de mijloc și de sfârșit. Nu am recunoscut că dislexia este 
o dificultate specifică de învățare. Mi-am dat seama că eram la pagini diferite.


Am supraviețuit înregistrând fiecare lecție de curs și apoi ascultând-o de mai 
multe ori în timp ce o transformam într-o hartă a minții. Am folosit memoria  
ca să îmi amintesc citate. Am fotocopiat  toate articolele pe care trebuia să le 
citim. N-am luat niciodată notițe. Mi-am scris eseurile la examene".


"Viața și-a urmat cursul și am ajuns să predau. Nu a fost ceea ce mi-am dorit, 
dar am descoperit că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut în mod deosebit să-i 

Acest lucru se datorează în parte faptului că empatizez la modul cel mai serios 
să stau în clasă și să nu am idee ce se întâmplă. Și parțial pentru că mi se pare 
o adevărată provocare să-i susțin pe acești copii, să înțeleg ce se întâmplă cu ei 
la nivel cognitiv și psihologic. Există ceva magic să privești unui copil cum 
învață, văzând acele momente "ahha", și este și mai magic atunci când știi că 
este greu să le obții.


Curând m-am specializat în NES, am lucrat în unități NES, apoi m-am 
specializat în dezvoltarea alfabetizării și apoi în dislexie în mod specific…


…Cu cât îi învățam pe acești copii, cu atât a devenit mult mai clar că era 
nevoie de o abordare complet diferită. Nicio cantitate de "lecții suplimentare" 
nu i-ar fi adus acolo unde trebuia din nou...dar mai încet. Am studiat 
dezvoltarea alfabetizării, învățarea și memoria și am devenit deosebit de 
interesat de modul în care codificăm ceea ce învățăm și cum putem îmbunătăți 
accesibilitatea la ceea ce predăm.


De asemenea, am început să susțin și să instruiesc alți profesori și asistenți 
didactici. Mi-am dat seama cât de dificil este să înțelegi cum este să ai nevoi 
suplimentare de învățare dacă nu le-ai experimentat niciodată. Abordarea 
metodei de predare pentru copii cu dislexie trebuie să fie fundamental diferită 
pentru a se potrivi cu modul în care învață cel mai bine. De asemenea, era clar 
că mulți copii nu primeau sprijinul de care aveau nevoie prea târziu. Mulți copii 
s-au luptat ani de zile înainte de a primi sprijin și au fost într-adevăr zdrobiți 
de propriul eșec. Dyslexic Logic, compania mea nou fondată, s-a născut din 
dorința de a schimba asta."

https://www.dyslexiclogic.com/my-story
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Studiu de caz

Întrebări reflexive

Ce instrumente și resurse ați descoperit în poveste?

Ce instrumente și resurse credeți că ar fi putut să o ajute care nu erau în poveste?

Ce fel de lucruri diferite pot fi considerate instrumente și resurse? Sunt toate la fel 
sau există o gamă largă de lucruri?

Instrumentele și resursele concentrate pe dislexie ar fi ajutat profesorii, precum și 
pe fată?

Dacă cineva este bun la - de exemplu - matematică, dar nu este bun la aritmetica 
mentală, este considerată înșelătorie să i se permită să folosească un calculator 
atunci când alți elevi nu au voie să folosească acest instrument?

Care ar putea fi avantajele și dezavantajele de a permite acest lucru?
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Teorie

Cele mai bune practici prin instrumente și resurse

Adoptarea celor mai bune practici pentru cititorii dislexici are avantajul de a 
facilita comunicarea scrisă pentru toată lumea. În această secțiune, vi se vor 
prezenta câteva sfaturi, instrumente și resurse care pot ajuta pe elevii dislexici.

Urmează să prezentăm câteva idei care pot ajuta elevii dislexici. Am împărțit aceste 
idei în trei secțiuni: "Fonturi", "Stil de scriere" și "Harta Minții". Misiunea ta este să 
pui sugestiile în cele patru categorii pe care ți le-am oferit (în tabel). Aceasta 
informatie este importanta.

Partea 1

1. 1.	Fonturi și scriere:


Utilizați fonturi "umaniste", cum ar fi Leelawadee și Comic Sans. Nu este doar o 
alegere între fonturile "serif" și "sans serif", trebuie să alegeți fonturi ale căror litere 
nu sunt construite din lovituri, curbe și cercuri de aceeași dimensiune și extensie 
(cum ar fi fonturile de tip gotic). 


Acest scurt videoclip despre "oglindire" ar trebui să exemplifice de ce unele fonturi 
sunt în general mai prietenoase: 

 Dimensiunea fontului trebuie să fie de 12-14 puncte sau echivalent
 Măriți distanța dintre litere / caractere - în mod ideal în jur de 35% din lățimea 

medie a literei.  Spațierea între cuvinte ar trebui să fie de cel puțin 3,5 or
 Măriți distanța dintre lini
 Evitați sublinierea și italicele, deoarece acest lucru poate face ca textul să pară 

să ruleze împreună și să provoace senzație de aglomerare. Utilizați bold pentru 
accentuare

 Reduceți lățimea marginilor

https://www.youtube.com/watch?v=GfIvidf3ZW

 Asigurați-vă că elevii pot folosi toate aplicațiile text-vorbire și vorbire-text (de 
cele mai multe ori acestea vin gratuit cu Apple, Microsoft, Freeware

 Contrastul dintre cuvinte și pagină trebuie ușor atenua
 Reduceți utilizarea textului scris / intrare și ieșire alfabetizare 



2. Stil de scriere

 Utilizați voce activă, mai degrabă decât pasivă
 Fiți concis; evitați utilizarea paragrafelor lungi și dense
 Utilizați imagini pentru a sprijini textul. Diagramele (Harta minții) sunt ideale
 Pictogramele și graficele pot ajuta la localizarea și susținerea informațiil
 Evitați abrevierile acolo unde este posibil
 Asigurați-vă că gramatica este lipsită de ambiguitate.

 "Pentru persoanele cu probleme de urmărire vizuală textele luminoase și în 
contrast sunt mai greu de citit fara cele strălucitoare" este mai ambigu

 "Pentru persoanele cu probleme de procesare vizuală textele luminoase și 
în contrast sunt mai greu de citit decât cele care nu sunt strălucitoare"

 Păstrați parantezele la minimum (evitați prea multe paranteze).



3. Cartografierea minții

 Atunci când faceți cartografierea minții, care dintre următoarele va fi mai 
ușoară și care va avea un impact pozitiv

 Păstrați hărțile minții cât mai vizuale posibi
 Utilizați culori și imagin
 Utilizați cuvinte cheie clar
 Utilizați hărți mintale pentru planificar
 Utilizați hărți mintale pentru liste și organizare

https://www.youtube.com/watch?v=GfIvidf3ZWY
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Teorie

 Utilizați hărți mintale pentru note de curs și memorarea ideilor principal
 Utilizați hărți mintale pentru revizuire și studier
 Păstrați hărțile mintale simple - prea multe "intersecții" pot crea confuzi
 Utilizați hărți mintale în loc de eseur
 Utilizați hărți mintale pentru a vă ajuta în cazul prezentărilo
 Utilizați hărți mintale pentru a simplifica și a găsi conexiuni între idei 

Partea 2

În cele ce urmează vă vom oferi câteva idei pentru instrumente și resurse pe care 
să le utilizați cu elevii dislexici. Dvs. trebuie să le explorați cât mai profund, și să 
scrieți un paragraf scurt care explică beneficiile resurselor pentru alți profesori.


Găsiți alți profesori care ar putea fi interesați să discute despre aceste resurse cu 
dvs. și cereți-le să aleagă pe care le-ar fi confortabil să le folosească în orele lor de 
curs sau să le ofere elevilor ca teme pentru acasă.


Ulterior, întocmiți o listă a acestor resurse și vedeți dacă le puteți obține pentru 
școala dvs. sau le puteți împărtăși cu alții care deja le dețin/utilizează. Creați o 
"bancă de resurse", astfel încât și alți profesori să le poată folosi!


: Această activitate îi ajută pe elevii dislexici să învețe și să-și 
amintească literele și sunetele combinate de litere prin împerechere 

Acest plan de lecție îi ajută pe elevi cu abilitățile lor de 
ortografie prin utilizarea diferitelor stații vizuale, auditive, de scriere și de repetare 
verbală. De exemplu: (Puzzle: Această stație este alcătuită din foi de lucru de 
ortografie (cum ar fi puzzle-uri încrucișate și căutări de cuvinte).


 este un site excelent, interactiv, care permite elevilor să se 
angajeze în probleme de logică, matematică și geometrie în timp ce se distrează.


 este o resursă excelentă pe internet care aduce matematica la viață 
prin vizualizarea conceptelor matematice.

Letter Blend Bingo
repetarea cu 

ajutoare auditive și vizuale..


Stații de ortografie: 

CoolMathGames.com

Brilliant.org

Ușor de făcut dar cu impact redus Ușor de făcut și cu impact pozitiv

Greu de făcut și cu impact redus Greu de făcut, dar cu impact pozitiv

Răspunsuri: toate răspunsurile se pot încadra în „ușor și cu impact pozitiv”

https://www.thoughtco.com/lesson-plan-for-students-with-dyslexia-3111181
http://www.dyslexiavictoriaonline.com/learning-style-auditory-visual-kinesthetic-dyslexics/
http://www.dyslexiavictoriaonline.com/learning-style-auditory-visual-kinesthetic-dyslexics/
http://www.educationcorner.com/spelling-lesson-plan-for-dyslexic-students.html
https://www.coolmathgames.com/
https://brilliant.org/
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Teorie

"Rigle de lectură" sunt instrumente excelente pentru a ajuta la menținerea 
focalizării privirii unui elev acolo unde trebuie să fie. Acestea sunt folosite pentru a 
ajuta un elev să citească fără distrageri din alte părți ale paginii.


Software-ul Speech-to-text (și software-ul Text-to-speech) poate elimina stresul de 
a trebui să citească sau să scrie, lăsând elevul să se concentreze asupra a ceea ce 
este cu adevărat important într-o lecție. Există, de asemenea, multe pixuri de 
scanare disponibile și aplicații care pot face o treabă bună de scanare și citire a 
textului pe un telefon mobil (dar rețineți - căștile ar putea ajuta la prevenirea 
software-ului de vorbire să distragă atenția altor elevi).


Programe cum ar fi Grammarly, care ajuta elevii să creeze lucrări gramatical corecte 
și profunde, poate ajuta elevii să își expună ideile proprii, fără distragerile de 
propoziții întrerupte sau gramatical incorecte.


IDL Literacy este utilizat la scară largă în școlile gimnaziale și este deosebit de 
eficient pentru a facilita trecerea de la ultimul an de învățământ primar și primul 
an de învățământ secundar.  Dacă ambele școli dețin software-ul nostru, putem 
transfera pur și simplu "contul de învățare" al unui elev de la unul la altul, 
eliminând necesitatea evaluării pentru un punct de intrare IDL în anul 7 de studiu - 
elevii vor continua de unde au rămas în anul 6 de studiu, oferind stabilitate.


Cuvinte colorate: Elevii scriu cuvinte de ortografie atribuite folosind culori diferite 
pentru fiecare literă pentru a crea asociații între culori și litere, facilitând păstrarea 
secvenței corecte a literelor.


Activitățile multisenzoriale ajută copiii dislexici să absoarbă și să proceseze 
informațiile în mod coerent și implică utilizarea simțurilor precum atingerea și 
mișcarea concomitent cu vederea și auzul

Exemple de activități senzoriale multiple

 Scrierea de cuvinte și propoziții cu materiale tactile, de exemplu, lipici sclipici, 
nisip sau LEGO

  sunt un aspect important al învățării 
pentru un elev pe care puteți ajuta să le dezvoltați. Acesta este un mod de 
predare care implică mai multe simțuri în același timp și a fost folosit cu succes 
cu elevii dislexici încă din zilele de pionierat 

 Scavenger vânează litere și cuvinte - împărțiți elevii în echipe și dați-le un 
cuvânt. Apoi, scrieți litere pe notițe și ascundeți-le prin sala de clasă. Echipele 
trebuie să găsească literele pentru a construi cuvântul atribuit

 Exersați scrierea de mână folosind fișe cu litere cursive cu puncte. Încurajați 
scrierea corectă a formei și posturii literei

 Alcătuiți propoziții folosind un cuvânt. Scrieți fiecare cuvânt pe o bucată de 
hârtie și amestecați-le. Refaceți din nou propoziția. Eliminați un cuvânt și rugați 
elevii să citească propoziția și să ghicească cuvântul lipsă.


Exemple de jocuri și aplicații educaționale

 : Nessy oferă o gamă largă de jocuri pe PC care îi ajută pe elevi să 
înțeleagă sunetele care alcătuiesc cuvintele – dificultate pentru dislexici

 : Manualele de activitate disponibile aici sunt pline de 
puzzle-uri, desene 3D și activități de lectură, adaptate puterii elevilor dislexici: 
gândirea vizuală

 Learning Ally este o resursă fantastică pentru cărți audio. Aceasta este o 
aplicație care găzduiește sute de cărți atât pentru copii, cât și pentru 
adolescenți. Este perfectă pentru cei care se luptă cu probleme de citire și 
viteza de citire în general. Copiii pot folosi această aplicație pentru a urmări 

Abilități de alfabetizare multisenzorială

Orton and Gillingham

Nessy.com

Dyslexiagames.com

https://idlsgroup.com/secondary-schools
https://www.waterford.org/education/why-multisensory-learning-is-an-effective-strategy-for-teaching-students-how-to-read/
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/orton-gillingham-what-you-need-to-know
http://www.nessy.com/uk/products/
http://www.dyslexiagames.com/
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poveștile lor preferate într-un ritm care este perfect pentru ei.

 Chicktionary: Încercați să scrie cât mai multe cuvinte posibil de la literele de pe 
puii de găină și să rezolvați puzzle-ul cât mai repede posibil. Odată ce ați ghicit 
suficiente cuvinte, veți umple suportul de ou gol și veți avansa la runda 
următoare. Ghicitul cuvintelor suficiente, punctele de notare sunt o parte a 
cursului de joc. Dar, pe un ton mai profund, subliniază recunoașterea mai rapidă 
și formarea de cuvinte care sporesc abilitățile verbale ale copilului

 DISL3XIA: Blogul este dedicat metodelor de formare a atitudinilor profesorilor 
față de elevii cu dislexie, inclusiv protocoale pentru detectarea dislexiei la copii 
de la vârsta de patru ani și site-uri web de interes. De asemenea, este posibil să 
consultați instrumente care includ probleme de învățare de rezolvat, exerciții, 
teste online, jocuri pentru copii și tehnologie aplicată

 Lixta: O aplicație spaniolă dezvoltată de Encódigo (Bilbao) în 2014 pentru a 
facilita memorarea vocabularului sau corectarea greșelilor frecvente de 
ortografie.


În cele din urmă, diagramele "treabă de făcut", unde cartografiați, în forme grafice, 
liniare, ce trebuie să facă elevii, când trebuie să o facă și cum se potrivește cu alte 
lucrări, pot fi cu adevărat utile pentru contextualizarea și ghidarea unui elev prin 
muncă care altfel ar putea fi confuză. Dacă transformați instrucțiunile pentru teme 
într-un format vizual, acestea vor fi mai ușor de urmărit - pentru toți elevii dvs.!

Partea 3

Acum reflectați asupra constatărilor dvs.

 Ce ați aflat, vă puteți vedea folosind oricare dintre acestea în lecțiile dvs. / cu 
elevii etc.

 Cum/În ce mod ați folosi acest instrument ...? Care este instrumentul dvs. 
preferat și de ce? 

În cele din urmă, alegeți una dintre resursele pe care le-ați analizat în această 
secțiune și utilizați-o în clasă. Apoi, în jurnalul / registrul dvs., scrieți câteva opinii 
despre cum a funcționat, dacă credeți că ați putea îmbunătăți ceva etc.


Apoi întrebați orice elev dislexic pe care îl cunoașteți ce părere a avut despre asta 
și dacă ar fi interesat să o/îl folosească mai mult.
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Practică

Aranjamente utile

Sunteți pe cale să vi se ofere un set de orientări clare și simple pentru a deveni o 
resursă pentru elevii dvs. dislexici. Tot ce trebuie să faceți este să urmați 
instrucțiunile.

Citiți instrucțiunile de mai jos și respectați-le. Dar, la toate punctele, țineți un jurnal 
cu ceea ce se întâmplă, cum vă simțiți în legătură cu ceea ce se întâmplă, și ceea ce 
credeți că ar putea fi dezvoltat în viitor. Ești pe cale să acționezi ca un model.


Apoi cereți ajutorul unui coleg. Cereți acestui coleg să vă observe - de la distanță, 
dacă este necesar, nu trebuie să fie acolo cu dvs. în clasă - pe măsură ce parcurgeți 
pașii pe care îi vom schița.


Acest coleg va răspunde apoi cu o serie de opinii și vă va asculta propriile 
observații despre cum v-ați simțit, cum credeți că s-au simțit elevii și cât de utilă a 
fost practica.


Alegeți cel puțin un elev despre care credeți că este dislexic. Alegeți o lecție care 
credeți că poate fi o provocare pentru acest elev (sau pentru acești elevi).

1 Înmânați acestui elev dislexic (sau acestor elevi dislexici) o foaie de hârtie 
care conține informații cheie pe care le veți acoperi pe parcursul lecției și 
ștergeți cuvintele cheie. Elevul poate apoi să ia notițe la fel ca ceilalți, fără 
stresul de a încerca să copieze totul înainte de a fi șters de pe tablă. Acest 
lucru îi ajută să se concentreze și să înregistreze informații cheie în memorie.

2 Utilizați tehnicile Fonturi, Stil de Scriere, și Hărți ale Minții pe care le-ați aflat 
mai devreme în acest modul. Asigurați-vă că respectați aceste principii. De 
asemenea, încercați să nu oferiți materiale didactice elevilor dislexici, 

1 Acolo unde este posibil, utilizați aceleași materiale, cu aceleași fonturi și 
stiluri de scriere, tuturor elevilor.

3 Fiți un model de urmat prin citirea cu voce tare elevilor dvs. și arătându-vă 
dragostea pentru lectură și cărți.

4 Cu excepția cazului în care elevii decid în mod voluntar, nu rugați niciodată 
un elev dislexic să citească cu voce tare în fața colegilor de clasă. Cititul cu 
voce tare nu va ajuta la diminuarea impactului handicapului lor de învățare ci 
îi va face să fie rușinați. Dacă doriți, puteți să îi încurajați în privat, dar acest 
lucru nu trebuie să se simtă o presiune, ci doar "o ușă deschisă".

5 Acordați-le timp suficient pentru a finaliza temele. Dacă pentru finalizarea 
unei teme pentru acasă este nevoie de o întreagă zi, alocați respectiva temă 
într-o zi de vineri, astfel încât copilul dislexic să aibă întregul weekend.

6 Acordați note pe baza efortului și a ideilor, nu pur și simplu dacă "primesc 
răspunsul corect".

7 Gândiți pozitiv cu privire la greșeli. Greșelile sunt o oportunitate, deoarece vă 
arată unde pot elevii să își îmbunătățească cunoștințele. Acestea nu vor fi 
niciodată folosite ca motive pentru negativitate.

8 Evidențiați orice erori majore de ortografie, dacă faceți vreodată acest lucru, 
folosind un stilou cu cerneală verde – nimic nu strigă "greșit" mai mult decât 
stiloul cu cerneală roșie demotivant al unui profesor! Dar dacă alegeți să 
marcați erorile, ce veți face atunci cu aceste informații noi? Cum veți ajuta în 
mod activ elevii dislexici? Dacă pur și simplu subliniați erorile, acest lucru nu 
va ajuta, așa că va trebui să transformați acest lucru într-un rezultat pozitiv,



10

Practică

1 oferind ajutor individual sau stabilind o sarcină pentru ca elevul să-și 
amintească într-un mod distractiv și inteligent cum ar trebui să fie scrise 
cuvintele etc. Vă rugăm să rețineți: evidențierea erorilor poate fi un lucru crud 
de făcut pentru cineva a cărui neurologie poate face aceste erori în mod 
natural. 

9 Social-Emoțional: Atunci când profesorii spun lucruri pozitive acest fapt are 
întotdeauna un efect puternic încurajator pentru elevi. 

10 Folosind cel puțin unul dintre instrumentele și resursele pe care le-ați 
explorat, măsurați modul în care acest lucru a ajutat / acestea au ajutat elevul 
/ elevii selectați să se implice în mod pozitiv la orele de curs.

11 Sunați acasă pentru a le spune părinților despre progresele mari pe care le-
au făcut în clasa dvs. Chiar dacă este vorba doar de un singur lucru ce poate fi 
menționat, nu trebuie să vă împiedice să spuneți familiei acestora. 
Consolidarea pozitivă este esențială pentru a genera o dorință - sau cel puțin 
o teamă redusă de - învățare.
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Listă de verificare

Cinci Gânduri despre Instrumente și Resurse

Aceste gânduri sunt menite a fi reflexive e și concepute pentru a te face să 
gândești. Acestea nu sunt o listă definitivă și vă încurajăm să reflectați asupra lor.

1 Este ușor și eficient să lucrați pur și simplu sensibil cu aportul de alfabetizare. 
Nu este nevoie să supra-încărcați ora de predare cu texte, și puteți face orice 
text să fie mult mai prietenos prin ajustarea fontului.

2 Este ușor și eficient să folosiți diagrame, grafice, pictograme / infografice și 
hărți mentale în procesul de predare. Obiectul predării este acela de a spori 
implicarea cognitivă a elevilor cu subiecții și dezvoltarea lor cognitivă în 
implicarea cu subiecții. Mulți elevi dislexici preferă să facă acest lucru prin 
"gândirea vizuală".

3 Există multe instrumente și resurse ușor disponibile pe internet. Cele mai 
multe dintre acestea sunt gratuite, iar restul, pot fi cumpărate la prețuri 
reduse de către școală și împărtășite de profesori, făcând astfel costul minim.

4 Învățarea multisenzorială poate veni în toate formele și dimensiunile, de la 
desenarea literelor în nisip până la pictura lor; de la utilizarea aplicațiilor și 
jocurilor online până la exprimarea conținutului de alfabetizare în opere de 
artă, teatru și dans. În cazul în care obiectivul este acela de a implica elevii și 
de a realiza dezvoltarea cognitivă, atunci acest lucru le va aduce locul.

5 Ascultați-vă elevii dislexici. S-ar putea să nu fie experți în dislexie, dar sunt 
experți în propria persoană. Dacă le place să facă ceva, nu este rău să 
exploreze asta și să o integreze în învățarea lor.
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Test

1. Instrumentele și resursele sunt:

a) Asemenea ca "idei și inspirații"

b) Tehnici noi și inovatoare de utilizat cu elevii dislexici

c) Tehnicile de bază pentru predarea lecțiilor oricărui elev

d) Programe specifice, aplicații, obiecte și metodologii care pot ajuta 
elevii dislexici

2. Instrumentele și resursele sunt:

a) Greu de găsit

b) Ușor de găsit și de accesat

c) Pretutindeni 

d) De orice fel

3. Instrumente și resurse:

a) Vor ajuta elevii dislexici să performeze mai bine decât alți elevi

b) Sunt, în esență, tehnici de înșelăciune care oferă un avantaj nedrept

c) Pot permite elevilor dislexici să-și petreacă timp interesant cu 
rezolvarea temelor școlare

d) Pot preveni ca elevii să fie dislexici

4.	Instrumente și resurse:

a) Ar trebui să fie ușor de utilizat - pentru profesori și elevi deopotrivă

b) Au valoare numai atunci când sunt dificil de utilizat

c) Tind să fie costisitoare

d) Nu pot funcționa decât dacă sunt foarte ușor de utilizat

5.	Elevi dislexici:

a) Toți beneficiază de aceleași instrumente și resurse

b) Nu beneficiază niciodată de aceleași instrumente și resurse

c) Uneori beneficiază de unele instrumente și resurse, putin probabil

d) Sunt indivizi și pot constata că unele instrumente și resurse sunt mai 
potrivite decât altele pentru ei

Verificați-vă înțelegerea

Parcurgeți un scurt test pentru a verifica dacă ați înțeles punctele modulului.

Răspunsuri

1.d, 2.b, 3.c, 4.a, 5.d

Vă puteți gândi la un anume elev dislexic care ar beneficia de unele instrumente și 
resurse, în timp ce alți elevi dislexici nu ar beneficia?
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Progres

Reflectare asupra rezultatelor

În această secțiune finală, gândiți-vă la ce ați învățat din acest modul și cum îl puteți 
folosi în viața de zi cu zi.

1.  Ce instrumente și resurse ați dori să utilizați acum în clasele dvs.?

2. Care anume elevi credeți că vor beneficia cel mai mult de aceste instrumente și 
resurse?

3.  La ce instrumente și resurse v-ați gândit pe parcursul acestui modul care au fost 
noi pentru dvs.?

4.  Indiferent dacă sunteți o persoană dislexică sau nu: la ce instrumente și resurse 
ați fi dorit să aveți acces când erați elev la școală și cum credeți că v-ar fi ajutat 
asta?


