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Bine ați venit la modulul 9 din toolkit-ul NES

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

Obiective

Până la finalul acestui modul, veți putea:

 să recunoașteți semnele de bază ale dislexiei într-o serie de studii de caz

 să vă adaptați practica pentru a servi nevoile de bază ale elevilor cu dislexie 

 să înțelegeți că dislexia nu este o tulburare unică, ci un spectru de diferențe 

Înțelegerea Dislexiei 1
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Introducere

2. Ce consecințe în lumea reală ar avea ignorarea dislexiei? 

3. Ce dificultăți cu care s-au confruntat elevii dvs. ar putea fi datorate dislexiei pe 
care nu ați identificat-o? 

4. În ce mod poate adaptarea practicii dvs. la elevii cu dislexie avea un impact 
semnificativ? 

1. Ce semnificație puteți extrage din aceste statistici?

 52% din copiii cu dislexie...

2 milioane de oameni Marea Britanie...

3. Copiii cu abilități slabe de citire până 
în clasa a treia sunt...

4. Între 45% și 60%...

a) ...renunță la școală în liceu

b) ...au 400% mai multe șanse să 
renunțe la școală fără a absolvi

c) ...din prizonierii din închisori au 
dislexie. 

d) ...nu știu că au dislexie 

Ce știți deja?

Ignorarea și neglijarea nevoilor individuale nu este mereu o alegere activă. Dar să ne 
uităm la unele dintre impacturile faptului că nu alegem să servim nevoile de bază 
ale elevilor cu dislexie. Potriviți jumătățile de propoziție pentru a crea statistici.  

Potriviți aceste părți de propoziție (număr cu literă) pentru a afla fie ce știți deja, 
fie doar bănuiți.
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Studiu de caz

Diferența pe care o poate face puțină înțelegere.

În această secțiune veți citi două povestiri din lumea reală de la doi oameni diferiți cu 
dislexie. 

Citiți cele două povestiri și gândiți-vă la asemănările și diferențele dintre 
povestirile acestor doi oameni.

Povestirea 1:

Mergea cu autobuzul în fiecare zi pentru a ajunge la agenția de forță de 
muncă, unde informa clar pe reprezentanta agenției de forță de muncă cu 
privire la progresul său și se prefăcea că nu aude cum bate nerăbdătoare cu 
degetele pe masă, în principal din pricina nereușitei lui de a găsi un loc de 
muncă, dar și din cauza modului dezorganizat în care prezenta dovezile 
referitoare la căutarea unui loc de muncă. Era șomer pe termen lung. Dar 
drumul din această săptămână la agenția de forță de muncă a fost diferit. 
Săptămâna asta, autobuzul a făcut un ocol, un drum închis făcându-l să iasă de 
pe ruta obișnuită. Preferând panorama de pe puntea de sus, Ken s-a urcat la 
etajul autobuzului cu etaj și s-a așezat. De la fereastră, putea să vadă copii 
jucându-se pe terenul de joacă al școlii primare locale. S-a uitat la ei cum când 
autobuzul a oprit la semafor. Păreau fericiți, fără griji și inocenți. Un fior de 
tristețe a început să se simtă pe spatele lui. Sentimentul l-a copleșit. S-a 
gândit la anii lui în școală și s-a întrebat ‘cum reușesc unii oameni să treacă 
prin asta? Acești bieți copii, știu măcar ce umilințe și rușine îi așteaptă în 
viitor?’. Pe când autobuzul se îndepărta, Ken stătea melancolic, reflectând 
asupra călătoriei lui către agenția de forță de muncă – nu de la casa lui din 
dimineața aceasta, ci din propria copilărie: acea călătorie în jos de la un copil 
fericit care s-a înscris la Școala primară până la șomaj. 

Povestirea 2:

Chris are 25 de ani. Stă în fața cutiei lui cu documente importante – extrase 
bancare, fluturași de salariu, adrese de asigurări de sănătate – unele 
mototolite, șifonate, altele deschise, unele neatinse în plicurile lor originale. Îi 
sună telefonul – este mama lui. O veche prietenă de familie, Flavia, se mărită. 
De ce îi sună cunoscut numele? se întreabă Chris. Apoi își amintește. Flavia a 
fost meditatoarea lui la școala primară. Ținea lecțiile din afara programei la 
care participa el împreună cu alți doi băieți care terminau întotdeauna ultimii 
să copieze de pe tablă. ‘Este expertă în domeniul nevoilor educaționale 
speciale’, îi spune mama lui. ‘Doar o clipă, am avut suport pentru nevoi 
educaționale speciale la școală?’ Mama lui îi spune „sigur că ai avut, ai dislexie, 
exact ca tatăl tău”. Vestea a fost o revelație absolută pentru Chris. Ca o parte 
din viața lui pe care a uitat-o. A terminat școala cu note mari, a absolvit 
universitatea și a urmat o calificare post-universitară. Mai târziu în seara aceea, 
și-a amintit „desigur, acolo am pus extrasele bancare”.

După opt ani, încă fără un loc de muncă pe care să-l păstreze, Ken a fost trimis 
să participe la încă un curs de instruire pentru muncă fără plată. Și în cursul 
acestui program, după atât de mulți ani în care nu a înțeles de ce nu a avut 
succes în viață așa cum au avut prietenii lui, Ken a cunoscut un mentor care a 
putut să vadă dincolo de lipsa lui de calificări, care l-a supus unui test și l-a 
ajutat să descopere... că are dislexie. 
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Studiu de caz

Întrebări reflexive

1. Imaginați-vă că aceste povestiri fac parte dintr-o fabulă. Dacă ar fi să dați o 
morală acestor două povestiri, care ar fi aceea? 

2. În ce moduri poate acomodarea nevoilor elevilor cu dislexie avea consecințe în 
lumea reală?        

3. Cum ar putea un copil să treacă prin viață fără să știe că are dislexie și ce factori 
ar fi în desfășurare pentru ca acest lucru să se întâmple?

4. Ar putea un elev cu dislexie dintr-una din clasele dvs. principale să se raporteze 
la prima povestire sau la doua? De ce?

5. Din citirea povestirii, cum credeți că primirea sprijinului la timpul potrivit poate 
face realmente o diferență semnificativă?

6. În ce fel va ajuta înțelegerea spectrului de diferențe pe care le au elevii noștri cu 
dislexie la alegerea strategiilor pedagogice corecte? 
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Teorie

Dislexia are multe avantaje precum și dezavantaje. Există multe studii care arată 
cum persoanele cu dislexie sunt foarte creative, persoane cu o gândire holistică 
capabile să rezolve probleme în moduri unice și inovatoare.


Studiați diagrama păianjen de mai jos. Alegeți una din „ramuri” și găsiți trei-cinci 
site-uri internet care susțin ceea ce indică.


Vezi de exemplu: http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-and-creativity/

Are nevoie să citească din nou textul

Dificultăți la găsirea cuvintelor 

Greutăți la punerea sarcinilor în ordine

Uită textele necontextualizate

Birou dezordonat

Dificultăți la copiere

Dificultăți la înțelegerea cuvintelor

Confuzie cu datele

Ușor de distras

Dificultăți la „auzirea” cuvintelor

Dificultăți cu luarea de notițe

Probleme legate de organizare

Dificultăți la amintirea felului unui cuvânt

Face confuzie între date

Sosire cu întârziere

Dificultăți la amintirea cuvintelor

Confuzie cu sunete similare

Abilități slabe de desen

Dificultăți la exprimarea 

Necoordonat

Partea 1

Dislexia este o diferență în modul în care creierul procesează informațiile. Uneori, 
această diferență de procesare aduce mari beneficii, dar poate prezenta și provocări 
când lumea este structurată în moduri care sunt inadecvate pentru creier.


Diferențele Dislexiei:

Diferențele dislexiei

Dislexia este o diferență în modul în care creierul procesează informațiile. Uneori, 
această diferență de procesare aduce mari beneficii, cum ar fi capacitatea de a 
vedea „tabloul de ansamblu” mai degrabă decât concentrarea pe detalii; dar poate 
prezenta și provocări când lumea este structurată în moduri care sunt inadecvate.


În această secțiune, veți analiza doar câteva dintre diferențele care există între 
elevii cu dislexie și cei fără dislexie.

http://www.dyslexiabytes.org/dyslexia-and-creativity/
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Teorie

Acum întrebați-vă: Cum pot integra această abilitate în modul în care predau 
elevilor mei cu dislexie?

Abilități bune 
de rezolvare a 
problemelor

Dislexicii 
au

Abilități de 
gândire „imagine 

de ansamblu”

Bună 
inteligență 

logică

Inteligență 
normală (peste 

medie)

Abilități de 
gândire 

conceptuală - a 
vedea conexiuni

Partea 2

Acum, căutați pe internet pentru a găsi mai multe idei pentru fiecare titlu. Există 
atât de multe resurse pe internet din care să alegeți. Unele surse pot fi căutate mai 
ușor decât altele, totuși. Pentru a vă ajuta să terminați cercetarea diagramelor, vă 
sugerăm să folosiți următoarele indicii:

 Consultați autoritățile locale în domeniul educației sau consiliile/autoritățile
 Aveți grijă să nu asociați dislexia cu cuvinte care se mișcă pe o pagină. Acesta 

este sindromul Irlen – o concepție greșită frecventă
 Fundațiile pentru dislexie și alte asociații naționale oferă surse de informații 

demne de încreder
 Unele grupuri de oameni cu un interes în acest subiect pe Facebook, de 

exemple grupul Dyslexia Bytes, s-ar putea dovedi utile.
 Asociația Europeană pentru Dislexie sau orice website-uri pentru care 

menționează link-uri reprezintă o resursă excelentă.

Partea 3

Este important să ne dăm seama că dislexia nu este un element  ‘negativ’. Totuși, 
multe dintre dificultățile experimentate de elevii cu dislexie pot apărea drept 
‘negative’ când sunt plasate în  contextul sălii de clasă.  


Odată ce ați completat infograficul „diferențe/os de pește”, încercați să reformulați 
termeni precum ‘dificultate’ pentru a reflecta asupra a ceea ce se întâmplă cu 
adevărat. Cum puteți reformula acest termen într-o manieră mai incluzivă?


Copilul cu dislexie are pur și simplu ‘probleme’ și ‘dificultăți’ sau noi suntem cei 
care prezentăm copilului probleme și dificultăți? Sunt „dificultățile” inerente la 
elevul cu dislexie sau au de-a face cu modul în care structurăm educația?
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Practică

Înțelegerea „Decodării fonologice”/„Procesarea fonologică”

În timpul cercetării dvs., este posibil să fi întâlnit termenul 'decodare fonologică’. 
Dacă nu ați întâlnit acest termen, iată o definiție a lui mai jos: 

Jocul procesării fonologice – Spargerea codului! –

În următoarele patru pagini veți vedea liste de simboluri geometrice. Fiecare dintre 
aceste simboluri geometrice corespunde unui sunet

 Familiarizați-vă cu corespondențele formă-sunet care vi s-au dat în acele 
pagin

 Completați Sarcina de decodare 1 („decodare din lectură”) de pe pagina 
 Verificați-vă răspunsuril
 Mergeți la pagina următoare  


3. Completați Sarcina de decodare 2 („decodare din lectură”) de pe pagina 

 Verificați-vă răspunsuril
 Mergeți la pagina 6 – jocul mai lung. Citiți instrucțiunile și completați 

sarcinile

Definiție

Decodarea fonologică este abilitatea cu ajutorul căreia o persoană se poate 
uita la un set de litere, un cuvânt sau un set de cuvinte și poate traduce textul 
scris în sunete în minte. Cu alte cuvinte, persoana poate vedea cuvântul „uite” 
și  poate ști că sună precum cuvântul „uită” și nu cuvântul „iute”. Și acesta este 
motivul de bază pentru care multe persoane cu dislexie au dificultăți să 
citească, chiar și „în liniște, în propria minte”, dar și cu voce tare. Lipsa unei 
abilități de a decoda fonologic poate duce la lipsa de înțelegere, deoarece fără 
a ști cum sună cuvântul, este dificil să „știi” cu adevărat cuvântul. 

Sunteți pe punctul de a afla unele din elementele de bază - și chiar mai mult! – cu 
privire la procesarea fonologică. Citiți informațiile și completați sarcinile cât de 
bine puteți. 


Dacă doriți, puteți face acest lucru cu un coleg/o colegă și îl/o puteți ruga să 
citească cu voce tare, astfel încât să nu fie nevoie să le citiți dvs. Care din cele șase 
zone de mai jos credeți că ar putea cauza dificultăți pentru elevii cu dislexie? 

 Decodarea fonologic
 Ascultare
 Scrisu
 Secvențierea
 Memori
 Controlul abilităților motorii


Acum, cum ați putea adapta activitatea pentru a acomoda un elev cu dislexie?


Decodarea fonologică nu este o provocare pentru toți elevii cu dislexie, ci este o 
provocare comună pentru majoritatea acestora. Scopul activității următoare este de 
a vă face o idee cu privire la cum pot fi simțite scrisul și cititul pentru persoanele 
cu procese non-standard de decodare fonologică. 

 Decodarea fonologic
 Ascultare
 Scrisu
 Secvențierea
 Memori
 Controlul abilităților motorii


Acum, cum ați putea adapta activitatea pentru a acomoda un elev cu dislexie?


Decodarea fonologică nu este o provocare pentru toți elevii cu dislexie, ci este o 
provocare comună pentru majoritatea acestora. Scopul activității următoare este de 
a vă face o idee cu privire la cum pot fi simțite scrisul și cititul pentru persoanele 
cu procese non-standard de decodare fonologică. 
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Practică

æ – “cat”, “flap”, “bat”, etc 

e – “went”, “bent”, “friend”, etc

I – “ship”, “pitch”, “synonym”, etc

f -  “fun”, “feet”, “morphed”, etc

m – “man”, “mean”, “room”, etc

n –  “man”, “mean” “none”, etc

Informatii cheie:

Ce cuvânt formează următoarea secvență de forme? 


a) Man


b) Fan


c) Men


d) Fin

Sarcina de decodare 1 - Decodare simplă din lectură

e – “went”, “bent”, “friend”, etc

j -  “yellow”, “yes”, “flying”, etc

u: - “zoom”, “mushroom”, “pantaloon”, etc

i: –  “feed”, “weed”, “indeed”, etc

m – “man”, “mean”, “room”, etc

n –  “man”, “mean” “none”, etc

s – “sit”, “says”, “sister”, etc

z –  “zoom”, “zygote”, “these”, etc 

Informatii cheie:

Ce cuvânt formează următoarea secvență de forme?


Sarcina de decodare 2 - Decodare din lectură
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Practică

Răspunsuri

1.c (Men), 2. Menus

Cum v-ați simți dacă sarcinile de alfabetizare ar fi întotdeauna la fel de ușoare?

Vă puteți imagina cum se simt copiii cu dislexie când trebuie să „decodeze” 
cuvinte? Puteți empatiza?

Ce credeți că puteți face pentru a ușura unele dintre stresurile „decodării” 
cuvintelor din lecții? Ce strategii ați putea utiliza în loc să evitați să declanșați 
aceste sentimente pe viitor?

Sarcina 3 (reflecție)

Reflectați asupra celor două sarcini pe care tocmai le-ai completat. Întrebați-vă:


Care credeți că este legătura dintre sarcinile pe care tocmai le-ați completat și 
dislexie?

Au fost ușoare? Au fost frustrante? Au fost amuzante?

Cum v-ați simțit abordând sarcinile? V-ați simțit încrezători? V-ați simțit temători? 
Vi s- părut că va fi dificil?

În acest moment, probabil că vă gândiți deja la modalități prin care puteți începe 
să vă schimbați practica didactică pentru a fi mai confortabil pentru studenții cu 
dislexie. Următoarea secțiune se va concentra asupra strategiilor de adaptare la 
diferențele dintre elevii noștri dislexici.
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Listă de verificare

Date fiind aceste informații, cum vă puteți adapta practica în clasă mâine pentru a 
acomoda elevii cu dislexie?

Sunteți pe punctul de a vedea niște strategii care pot ajuta elevii cu dislexie. Citiți lista 
de control pe care am pregătit-o mai jos și alegeți strategiile care pot fi relevante 
pentru adaptarea materialului dvs. Când ați terminat, adăugați-vă propriile dvs. strategii 

1 Reduceți volumul de texte pe care le dai elevilor

2 Oferiți ajutor – sau un sistem de monitorizare a elevilor pentru a furniza acest 
ajutor –creând orare și programe ușor-de-urmat

3 Vorbiți clar. Enunțați cuvintele întotdeauna. 

4 La „setările fonturi din Word (sau echivalentul programului), măriți spațiul 
dintre litere la 0.5

5 Asigurați-vă că orice scriere pe care o utilizați este prezentată în segmente 
scurte, de cel mult un alineat

6 Asigurați-vă că lecția are structuri simple și respectați acele structuri

7 Asigurați-vă că toate fonturile sunt simple și au mărimea între 12 și 14 

8 Utilizați numeroase tehnici de codare a culorilor

9 Permiteți copiilor să prezinte idei folosind imagini, grafice și infografice 

10 Oferiți ghiduri simple pas-cu-pas pentru finalizarea sarcinilor

10 strategii de acomodare a elevilor cu dislexie
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Test

 Elevii cu dislexie sunt adesea foarte buni la …

a) matematică și științe

b) vederea imaginii de ansamblu 

c) lectura benzilor desenate

2. Dificultățile cu care se confruntă elevii cu dislexie se datorează … 

a) dizabilități intelectuale, motorii și senzoriale

b) diferențele de procesare la nivelul creierului

c) factori socio-economici, culturali și/sau lingvistici

3. Care dintre următoarele nu este un semn al dislexiei?  

a) vorbire neinteligibilă

b) dezordinea

c) abilități slabe de desen

4. Cum puteți face ca sala dvs. de clasă să fie prietenoasă?

a) punând ceasuri și afișând instrucțiuni scrise clare în toată sala 

b) furnizând un spațiu de lucru separat pentru elevii cu dislexie și NES 

c) asigurând acomodări pentru elevii cu dislexie

5. De ce le este greu elevilor cu dislexie să citească cu voce tare? 

a) lipsă de interes în lectură

b) părinții lor nu le-au citit suficient de mult când erau copii mici 

c) dificultăți cu decodarea fonologică 

6. Pot spune că un elev are dislexie după …

a) incapacitatea lor evidentă de a citi cu voce tare și de a înțelege 
textele scrise

b) remarcarea unui număr neobișnuit de mare de indicatori individuali

c) observarea interacțiunilor lor sociale cu restul clasei

7.  Care dintre abilitățile de mai jos reprezintă aspecte pozitive ale 
elevilor cu dislexie?   

a) adesea cel puțin inteligență medie

b) o logică bună și abilități de rezolvare a problemelor

c) gândire conceptuală: perceperea conexiunilor și a conceptelor

Verificați-vă înțelegerea.

Faceți un scurt test pentru a verifica faptul că ați înțeles principalele puncte din modul.

Răspundeți la aceste șapte întrebări, pe baza lucrului pe care tocmai l-ați efectuat, 
pentru a vedea cât de mult știți acum despre dislexie.
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Test

Răspunsuri

1. Răspunsul corect este b: Elevii cu dislexie sunt adesea foarte buni la vederea 
imaginii de ansamblu. Construirea pe baza punctelor tari legate de creativitate și 
de gândirea în termenii imaginii de ansamblu a unui elev cu NES.



2. Răspunsul corect este b: Dificultățile cu care se confruntă elevii cu dislexie se 
datorează diferențelor legate de modul în care creierul procesează informațiile. 
Dacă luați în considerare numeroasele variații atipice la nivelul structurilor și al 
funcționării celor două emisfere ale creierului la persoanele cu dislexie, este mai 
ușor să înțelegeți dificultățile lor în ceea ce privește procesarea fonologică.



3. Răspunsul corect este a: Vorbirea neinteligibilă nu este un semn al dislexiei în 
timp ce dificultățile de organizare care duc la dezordine și necoordonare care 
poate duce la abilități slabe de desen sunt, ambele, dificultăți legate de dislexie. 
Vorbirea neinteligibilă este, de fapt, un semn al dispraxiei grave care poate fi 
denumită și apraxie verbală. Nu este neobișnuit ca dislexia să fie prezentă în 
același timp cu dispraxia, o dificultate a abilităților motorii care afectează 
coordonarea mișcărilor și secvențierea.



4. Răspunsul corect este c: Vă puteți face sala de clasă prietenoasă asigurând 
acomodări pentru elevul cu dislexie. Acomodările sunt „un set de aranjamente cu 
scop de facilitare, care sunt organizate pentru a asigura faptul că elevul cu dislexie 
își poate demonstra punctele tari și abilitățile și poate prezenta realizări”. (Crombie 
2002: 222). Chiar și acomodările simple pot face o diferență uriașă.

5. Răspunsul corect este c: Procesele non-standard de decodare fonologică fac să 
fie dificil pentru elevii cu dislexie să citească, în minte sau cu voce tare. Lipsa unei 
abilități de a decoda fonologic poate duce la o lipsă de înțelegere, deoarece fără să 
știe cum sună cuvântul, este dificil să *știe* cu adevărat  cuvântul.



6. Răspunsul corect este b: Pentru a spune dacă un elev are dislexie, trebuie să 
cauți un număr neobișnuit de mare de indicatori individuali.


Semnele individuale pot să nu însemne nimic, dar luate împreună ele ar putea 
indica dislexie. Trucul este să îți spui: am identificat un număr destul de mare de 
semne acum … poate că este timpul să încep să mă gândesc la dislexie.



7. Răspunsul corect este toate cele de mai sus: acestea nu sunt decât câteva 
exemple ale numeroaselor. elemente „pozitive” asociate cu dislexia. Există multe 
aspecte pozitive uimitoare ale elevilor cu dislexie care pot fi utilizate și îngrijite 
într-un context educațional binevoitor pentru a facilita incluziunea socială și a 
scoate la iveală potențialul.





13

Progres

3. Ce înțelegeți despre modul în care dislexia afectează oameni diferiți în moduri 
diferite? 

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. Care sunt cele mai importante informații pe care le-ați aflat din acest modul cu 
privire la dificultățile cu care se confruntă elevii cu dislexie în clasă?

2. Ce vă angajați să schimbați în practica dvs. pentru a acomoda nevoile de bază 
ale elevilor cu dislexie? 


