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        1. CE ESTE 

       DISLEXIA?  

Dislexia este o tulburare de învățare manifestată printr-o 

incapacitate parțială și persistentă de achiziție a citirii. 

 

Tulburarea de învățare NU este o boală, ci o 

modalitate specială de prelucrare a informației. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

 nu prezintă deficienţe senzoriale,  

 nu este un deficient mintal,  

 nu este un copil cu o frecvenţă şcolară 

neregulată,  

 nu este o consecinţă a unei metodologii 

inadecvate sau a unui mediu socio-

cultural inadecvat, chiar dacă pot exista 

unele coincidenţe.  



Copilul dislexic este constant sub media clasei, progresul 

realizat în înțelegerea citirii fiind semnificativ sub nivelul 

așteptat prin raportare la:  

* aptitudinile intelectuale ale copilului şi 

* timpul alocat învățării cititului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

După doi ani de şcoală, citirea este nesigură, lentă, ezitantă, plină 

de greşeli, omisiuni, inversiuni, întreruptă de pauze lungi între 

cuvinte sau la mijlocul acestora. 

 

                      DISLEXIA între 

   PERCEPȚIE         și        REALITATE 

 

Pentru o mai bună înțelegere a ceea ce este dislexia este 

necesar să pornim de la analiza percepțiilor existente despre 

această tulburare, decelând între ceea ce este fals și ceea ce 

este adevărat. 



Conform cercetărilor 

efectuate de EDA 

(European Dyslexia 

Asociattion), segmentul 

prsoanelor din Europa 

care prezintă dislexie este de aproximativ 5- 

12 procente din populaţie. În S.U.A., NIH (The National 

Institutes of Health), a arătat că dislexia afectează 5-10% din 

populație cu o creștere estimată la 17 %. 

Unii oameni pot avea forme medii în timp ce 

alții o pot experimenta într-o formă mai 

severă. Din păcate, numai unul din 10 

dislexici, afirmă specialiştii din acest 

institut, beneficiază de un program personalizat de 

intervenție și primeşte servicii speciale de educație, pentru a 

fi ajutați în învăţarea cititului. 

 

Dislexia este o problemă 

care durează toată viața. 

Monitorizarea 

persoanelor dislexice 

arată că dizabilitatea 

persistă şi la maturitate. Totuși, mulți 

dislexici învață să citească corect, însă 

continuă să citească lent, fără a exista 

automatizarea actului. 

Percepție :  

Dislexia este  

o tulburare  

foarte rară. 

Percepție :  

Dislexia  este  

o problemă ce 

ţine de o 

anumită etapă, 

ea dispare 

odată  cu 

creșterea. 



Nu există absolut nicio 

legătură între dislexie și 

inteligență, dislexicii pot 

avea coeficient de 

inteligență ridicat, 

mediu sau scăzut exact ca și restul 

populației neafectată de dislexie. 

                                         Știați că… 

Au fost diagnosticaţi cu dislexie: 

   Oamenii politici: 

 

 

 

 

 

 

                    Oamenii de ştiinţă: 

 

 

 

Dacă doriţi să cunoaşteţi şi alte persoane faimoase care au 

acest diagnostic puteţi intra pe www.dyslexia.com  

Percepție :  

Persoanele 

inteligente nu 

pot fi dislexici 

şi nu pot să 

aibă o 

dificultate de 

învățare. 

Thomas Alva Edison Alexander Graham Bell Pierre Currie Michael Faraday 



Cei mai mulți copii cu 

dislexie pot citi chiar 

dacă la un nivel de 

începător.Silabisirea/citit

-ul pe litere este unul 

dintre semnalele de alertă clasice care ar trebui să preocupe 

părinții și profesorii. Este important să testezi un copil încă 

din perioada preşcolară pentru  a identifica orice problemă și 

a încerca să previi dificultățile majore chiar înainte de a 

începe procesul de achiziţionare a cititului, intervenind în 

aria psihomotricităţii, abilităţilor de procesare 

fonologică, etc. Persoanele cu dislexie pot 

deveni cititori destul de buni dacă beneficiază 

de intervenție 

potrivită. 

Inversiunea literelor și 

cuvintelor sunt obișnuite 

în primele faze ale 

învățării scris-cititului 

atât la copiii dislexici, cât şi la cei care nu 

sunt suspecţi de această tulburare. 

Totuși, dacă acest fenomen nu se oprește 

după 2 ani de învățare a scris-cititului, intervine un semnal 

de alarmă pentru dislexie. Deoarece mulți oameni în mod 

eronat cred că inversiunea literelor definește dislexia, copiii 

Percepție :  

Persoanele cu 

dislexie nu pot 

citi. 

Percepție :  

Orice copil care 

inversează 

litere sau 

cuvinte are 

dislexie. 



care nu fac inversiune de litere sunt trecuți cu vederea și nu 

sunt trimişi la specialist pentru a li se stabili diagnosticul. 

Lipsa cunoștințelor 

despre această tulburare 

printre educatori și 

părinți determină ca 

aceşti copii să fie 

etichetaţi ca leneși. Cercetările au arătat, 

utilizând tehnologia de imagistică  prin 

rezonanţă magnetică funcţională (MRI), că 

persoanele care au dislexie își folosesc o 

parte diferită a creierului atunci când 

citesc, apărând un 

model anormal al 

funcționării. Dacă elevii cu dislexie nu 

primesc tipul potrivit de intervenție, ei 

întâmpină adesea mari dificultăţi în școală, în ciuda faptului 

că sunt isteți, motivați și petrec ore întregi la realizarea 

temelor pentru acasă. 

 

Dizabilitățile de citit ale 

băieților sunt într-adevăr 

identificate mai des ca 

ale fetelor, dar studiile 

indică faptul că asemenea identificări 

Percepție :  

Copiii cu dislexie 

sunt leneși, ei 

ar trebui să 

încerce mai 

mult. Cine 

exersează 

cititul suficient 

de mult nu va 

avea dislexie. 

Percepție :  

Dislexia 

afectează mai 

mult băieții 

decât fetele. 



sunt părtinitoare. Prevalența actuală a tulburării este 

aproape identică la cele 2 sexe. Deci, de ce sunt mai mulți 

băieți trimiși la testare decât fete? Este din cauza 

comportamentului lor. Se observă că, dacă băieții din prima, 

a doua și a treia clasă nu-și pot face sarcinile din clasă sau 

temele de acasă, ei devin frustrați și se comportă în acest 

sens. Acest comportament este evident pentru părinți și 

profesori, fiind un semnal de alarmă, necesitând o 

investigare suplimentară a copilului. Pe de altă parte, când 

fetele din primele clase nu-și fac temele, ele 

au tendința să fie liniștite și să încerce să 

rămână invizibile. Astfel, ele nu sunt 

observate așa de devreme. Adesea, dislexia 

lor nu este descoperită decât mai târziu. 

 

Niciunul dintre aceste remedii 

nu are o bază 

efectivă a unei 

evidențe 

științifice. 

Dislexicii au 

nevoie de intervenţie de 

specialitate, explicită și 

sistematică. Terapia logopedică 

este demersul esenţial. 

 

Percepție :  

Dislexia poate fi 

vindecată sau ajutată cu 

medicamente, ulei de 

pește, ochelari cu lentile 

colorate, exerciții de 

vedere, remedii 

homeopate. 



  2. SEMNELE predispoziţiei spre  

      DISLEXIE  

 

Diagnosticul de dislexie se poate pune începând cu clasa a II-a, 

când manifestările dislexo-disgrafice au un caracter 

constant şi tendinţa de a se agrava, dar simptomele 

predispoziţiei spre dislexie pot fi  observate încă din 

perioada preşcolară! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a început să vorbească mai târziu în 
comparaţie cu alţi copii; 

 învaţă greu cuvinte noi, nume, expresii, 
iar cuvintele nou învăţate nu se 
integrează în vocabularul activ; 

 are greutăţi în găsirea cuvintelor, 
uneori îşi aminteşte greu chiar şi 
cuvinte simple, utilizate zilnic; 

 îi creează greutăţi pronunţia unor 
cuvinte mai lungi sau necunoscute; 

 tulburările de pronunţie se corectează 
cu dificultate cu toate că participă 
regulat la ședințele de terapie 
logopedică; 

 se exprimă greu, îi lipseşte capacitatea 
de evidenţiere a esenţialului; 

 vorbeşte incorect din punct de vedere 
grammatical; 

 atunci când dorește să povestească o 
anumită experiență sau să-și exprime 
opinia, sare de la o idee la alta, 
formularea fiind lipsită de coerență; 

 nu ascultă cu plăcere poveşti, nu pune 
întrebări referitoare la întâmplările din 
poveste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 deşi rezultatul este negativ la testul de 
audiometrie, pune întrebări repetate de 
parcă n-ar auzi sau n-ar înţelege ceea 
ce i se spune; 

 nu poate identifica dacă un anumit 
sunet este prezent sau nu într-un 
cuvânt; 

 are probleme în despărţirea unui cuvânt 
în sunetele component; 

  percepe incorect ordinea sunetelor 
într-un cuvânt ; 

 nu diferenţiază consoanele surde de 
cele sonore:  

 observă sau recunoaşte greu persoane 
cunoscute pe stradă, în mulţime; 

 observă sau recunoaşte greu un anumit 
obiect într-o mulţime de obiecte 
(exemplu: o jucărie pe raftul cu jucării, 
o haină din dulap, etc.); 

 observă foarte greu o particularitate a 
unui obiect; 

 are greutăţi în distingerea unui 
fragment dintr-o imagine; 

 nu observă diferenţa dintre două 
imagini, în fişele de lucru confundă 
figurile asemănătoare ca formă; 

 nu poate realiza  construcţii din cuburi 
după modele date; 

 nu poate realiza  un desen după model, 
nu urmărește mișcarea mâinii cu 
privirea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lateralitate nedezvoltată, nu este clar 
dacă este dreptaci sau stângaci, 

 a început să meargă târziu în 
comparaţie cu alţi copii, mişcările au 
fost mult timp nesigure, 
necoordonate, 

 mişcările copilului sunt nesigure, nu 
sunt armonice, simţul echilibrului 
este slab dezvoltat, 

 nu cunoaşte denumirea părţilor 
corpului, le confundă,  

 nu are capacitatea de a se orienta în 
spaţiu, este nesigur sau se rătăceşte 
şi în locuri cunoscute, de exemplu pe 
culoarele grădiniţei,  

 confundă direcţiile dreapta – stânga, 
se gândeşte mult care îi este mâna 
stângă şi cea dreaptă. 

 percepe greşit poziţiile spațiale, nu 
poate urmări instrucţiunile referitoare 
la mişcări, nici dacă acestea îi sunt 
prezentate, 

 prezintă incapacitate de reversibilitate 
şi transpunere; 

 prezintă incapacitatea de a sesiza 
ordinea şi succesiunea 
evenimentelor, durata intervalelor, 

 prezintă incapacitatea de a organiza 
timpul. 



 

             

             

                 Schemele operaţionale ale mâinii stângi,  

                integrate la nivelul emisferei drepte, vor   

                frâna procesul de elaborare a schemelor 

mişcărilor de execuţie grafică  ale  mâinii drepte,  

             ducând astfel la apariţia unor greşeli             

tipice: deformări ale literelor, inversări ale 

succesiunii literelor în cuvinte, omisiuni, 

contopiri de cuvinte, scris în  oglindă, 

neregularităţi în dimensiunea literelor, etc. 

 

La anumiți copii pot fi observate mai multe din 

simptomele prezentate, la alții numărul simptomelor este mai 

mic, dar gravitatea lor este considerabil mai mare. 

Identificarea tulburărilor de achiziţie şcolară poate fi făcută 

doar în ciclul primar al învăţământului, după ce copilul a 

experimentat insuccesul, cu consecinţe negative asupra 

întregii sale dezvoltări. 

Prin urmare, depistarea timpurie a semnelor 
care indică predispoziție pentru manifestarea 
simptomelor dislexice va permite instituirea 
unor măsuri adecvate şi desfăşurarea 

activităţilor  de intervenţie recuperatorie începând din 
perioada preşcolară! 



3. Manifestările      DIS LEXICE 

 
 
Modul în care un copil dislexic execută actul citirii este 

definit prin următorii parametri: 

1. 
 
 
 

 ritm lent - dislexicii scriu şi citesc extrem de încet în 

raport cu colegii lor de aceeaşi vârstă; 

 este vizibil faptul că citirea presupune efort deosebit;   

 incertitudine, ezitări, citire și recitire a cuvintelor. 

2. 
 
 
 
 

 substituiri, omisiuni sau adăugiri de sunete sau cuvinte; 

 dificultăţi în corelarea complexului sonor cu simbolul 

grafic şi în înţelegerea sensului convenţional al 

simbolurilor lexiei; 

 confuzii între literele asemănătoare din punct de vedere 

optic (d-p-b, u-n, m-n, etc) sau fonetic (f-v, p-b, c-g, etc) 

 citire de la dreapta la stânga; 

 greutăţi în trecerea de pe rândul citit pe rândul următor şi 

tendinţa de a-l sări; 

 mişcări ale buzelor şi emiterea unor vocale ce dau 

impresia existenţei unor cuvinte parazite în vorbire. 

 



 
 
 
 
 

 

      ► percep  

unele cuvintele 

            ca fiind blocuri  

            compacte 
 

 

 

 

►percep  

                                                                     unele cuvintele 

                                                                                 ca fiind pete  

                                                                                 de culoare 
 

 

►percep 

    literele neclar, 

    dublate sau în  

    ceață     fără  

    a avea probleme 

    oftalmologice 

                                                                            

 

                                                                        ► literele sau                 

                                                                             cuvintele își                   

                                                                          schimbă poziția,   

                                                          p                par a se muta  

                                                                         în diferite locuri 
 

Persoane diagnosticate cu dislexie 

au relatat că: 



3. 

 

 

                  Sunt descrise următoarele situații posibile: 

 citire lentă și înțelegere relativ bună; 

 citire lentă și slabă înțelegere; 

 citire rapidă, dar întelegere slabă. 

 4.  

 

 

 

 pune capul pe birou pentru a citi; 

 acuză dureri de cap, are ochii roșii, umezi, obosiți 

după o perioadă scurtă de lectură, 

 

Un copil dislexic va avea    

întotdeauna și   tulburări de scriere 

deoarece scris - cititul în sine 

reprezintã un proces dual în toate 

planurile, asemãnãtor unei monede 

cu douã fețe! 

 

Pentru o evaluare corectă este necesară colaborarea dintre 

cadrele didactice care lucrează cu elevul la clasă și 

specialistul logoped



Chestionarul următor evidențiază riscul de dislexie pe care îl 

poate prezenta un copil. Chestionarul trebuie completat de 

echipa de specialiști: cadrele didactice, logopezii și 

psihopedagogii  care lucrează cu copii din clasa întâi și din 

clasa a doua din școala primară. 
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1 Copilul poate realiza mișcări 
motorii de bază cum ar fi: să 
țină creionul, să meargă pe o 
linie dreaptă etc. 

      

2 Copilul are dificultăți în 
coordonare, precum să prindă 
o minge, să se cațere pe o 
frânghie etc. 

      

3 Copilul poate executa sarcini 
care presupun abilități motorii 
fine: să se lege la șireturi, să 
taie cu foarfeca, să-și încheie 
nasturii 

      

4 Copilul se plânge de dureri de 
cap, amețeli sau dureri 
abdominale după o scurtă 
perioadă de citit 

      

5 Copilul dă impresia că are 
probleme de vedere în timp ce 
citește, neconfirmate de 
examenul oftalmologic 

      

6 Copilul se supără mai mult 
decât este normal atunci când 
întâmpină o problemă în 
îndeplinirea unei sarcini 

      

7 Copilul acceptă foarte greu 
schimbările precum schimbarea 
profesorului, schimbarea 
colegului de bancă, etc. 

      



8 Copilul se poate concentra pe 
ce are de făcut 

      

9 Copilul își poate îndeplini 
responsabilitățile și îndatoririle 

      

10 Copilul este iritabil       
11 Copilul citește și recitește 

cuvintele având dificultăți 
evidente în înțelegerea sensului 

      

12 Copilul scrie și citește mult mai 
lent decât colegii de aceeași 
vârstă 

      

13 Copilul vorbește corect din 
punct de vedere grammatical 

      

14 Copilul omite cuvinte sau un 
rând întreg atunci când citește 
sau scrie 

      

15 Copilul poate copia de pe tablă 
cu ușurință 

      

16 Copilul poate spune literele din 
alfabet într-o ordine corectă 

      

17 Copilul poate asocia litera cu 
sunetul corespunzător 

      

18 Copilul scrie în oglindă unele 
cuvinte precum: rac-car, mare-
eram, etc 

      

19 Copilul inversează unele litere 
sau numere precum: d-p, u-n, 
6-9 

      

20 Copilul poate recunoaște 
diferite sunete, precum 
sunetele  animalelor sau a 
diferitelor instrumente musicale 

      

21 Copilul poate spune zilele 
săptămânii și lunile anului în 
ordine corectă 

      

22 Copilul poate asocia cifra scrisă 
cu cuvântul care o desemnează 

      

23 Copilul citește fără să respecte 
semnele de punctuație precum 
punctul, virgula, semnul 
exclamării, etc. 

      

24 Copilul confundă conceptele 
opuse precum ieri-mâine, 

      



înăuntru-în afară, înainte-după. 
25 Copilul are dificultăți în a învăța 

direcțiile dreapta-stânga 
      

26 Copilul are dificultăți în a urma 
un traseu familiar 

      

27 Copilul face confuzii între 
consoanele surde și cele 
sonore precum: f-v, c-g, și între 
cele cu punct de articulare 
apropiat r-l, s-ț 

      

28 Copilul are dificultăți în a estima 
timpul care îi este necesar 
pentru a efectua o anumită 
acțiune 

      

29 Copilul vorbește tensionat și cu 
efort suplimentar 

      

30 Copilul are dificultăți în a realiza 
operații matematice de bază, 
precum adunarea și scăderea 
numerelor până la 20 

      

                                              SCOR TOTAL……………………………. 

COTARE 
 niciodată rar uneori adesea întotdeau

na 

1 0 1 2 3 4 

2 4 3 2 1 0 

3 0 1 2 3 4 

4 4 3 2 1 0 

5 4 3 2 1 0 

6 4 3 2 1 0 

7 4 3 2 1 0 

8 0 1 2 3 4 

9 0 1 2 3 4 

10 4 3 2 1 0 

11 4 3 2 1 0 

12 4 3 2 1 0 

13 0 1 
2 

3 4 



14 4 3 2 1 0 

15 0 1 2 3 4 

16 0 1 2 3 4 

17 0 1 2 3 4 

18 4 3 2 1 0 

19 4 3 2 1 0 

20 0 1 2 3 4 

21 0 1 2 3 4 

22 0 1 2 3 4 

23 4 3 2 1 0 

24 4 3 2 1 0 

25 4 3 2 1 0 

26 4 3 2 1 0 

27 4 3 2 1 0 

28 4 3 2 1 0 

29 4 3 2 1 0 

30 4 3 2 1 0 

 

 

SEMNIFICAȚIA SCORULUI: 

0-29 –   dislexie; 

30-59 –  risc crescut de dislexie;  

60-89 –  risc usor; 

90-120 – fără risc. 

 



4. STRATEGII DE INTERVENȚIE 

    CUM putem ajuta  

    un copil dislexic 

    în școală?  

 

     PRIMUL PAS                                   De la ce pornim?  

 

…de la o bună înţelegere a particularităţilor fiecărui copil. 
  

                                     CUNOAȘTEREA 
 
 
☼  punctelor tari/aptitudini – pentru a fi VALORIFICATE 

☼ punctelor slabe/deficiențe – pentru a fi DEPĂȘITE 

☼ necesităților copilului – pentru a li se  

RĂSPUNDE ADECVAT 

 

Nu fiți centrat pe problemele întâmpinate, 

ci, mai întâi, încercați 

să descoperiți talentul copilului, 

să aflați interesele acestuia, 

să vă concentrați  pe resursele de care acesta dispune! 

 

Țineți cont de faptul că majoritatea dislexicilor  

au emisfera cerebrală dreaptă dominantă! 

 

        



 Emisfera cerebrală dreaptă 

 

 IMAGINAȚIE 

 CREATIVITATE 

 INTUIȚIE 

 SIMȚ ARTISTIC 

VIZIUNE HOLISTICĂ 

 

 

Atunci când vă concepeți o strategie de lucru,  

puteți porni de la caracteristicile persoanelor  

cu emisfera cerebrală  dreaptă dominantă : 

 preferă instrucțiunile vizuale cu multe exemple grafice; 

 rezolvă problemele prin intuitive; 

 caută tiparele şi configuraţiile; 

 caută similitudinile; 

 sunt spontane și imprevizibile; 

 le place să pună în scenă poveștile; 

 le place să interacționeze afectiv cu ceilalți; 

 le place să viseze; 

 devin agitați în timpul explicațiilor verbale îndelungate; 

 preferă să învețe prin explorare liberă; 

 sunt înzestrati pentru a evidentia relatiile dintre idei; 

 prefera lucrul în grup. 

 

 



 

RECOMANDĂRI GENERALE 

 

Constatați dificultățile cu care se confruntă un 

dislexic, FĂRĂ A PUNE O  ETICHETĂ 

COPILULUI, ci doar pentru a concepe un plan de acțiune 

pentru depășirea problemelor! 

                                                                         Știați că… 

Profesorii spuneau despre el:  

 

      „Este  

   prea prost 

  ca să poată  

     învăța!” 

 

 

„Este încet  

în gândire, 

nesociabil  

și pierdut în  

visele sale  

nebunești…” 



 

     

        „Este  

       un leneş, 

       incapabil  

    să citească.”  

 

 

„Nu poate  

     Citi, 

pentru că 

nu depune  

suficiente  

eforturi. ” 

   

    

   „Nu va reuşi  

  nimic în viaţă, 

    pentru că  

      nu ştie 

   să scrie şi 

        să  

    citească.” 



   

                 Copiii dislexici conştientizează faptul că    

             realizările lor nu satisfac cerinţelor părinţilor 

şi a cadrelor didactice şi că 

rezultatele obţinute nu sunt pe 

măsura eforturilor pe care le-au 

depus. În consecinţă, se simt 

incapabili, inferiori celorlalţi colegi! 

 

Copilul dislexic trebuie ajutat să îşi construiască O 

IMAGINE POZITIVĂ DESPRE SINE! Cadrele 

didactice, prin atitudinile și comportamentul 

lor, îi vor arăta copilului că : 

este încurajat, lăudat, este ascultat, i se 

vorbeşte cu respect, pe un ton calm, 

cald,  i se acordă atenţie. Mesajul de 

valoare şi unicitate transmis de educator este foarte 

important în dezvoltarea unei personalităţi armonioase ! 

Elevii cu stimă de sine ridicată: 

 

 interpretează situaţiile noi ca fiind 
provocatoare, nu ameninţătoare; 

 preferă independenţa; 
 îşi asumă responsabilităţi; 
 se implică în rezolvarea unor sarcini noi; 
 îşi exprimă adecvat emoţiile pozitive şi pe 

cele negative; 
 îşi asumă consecinţele acţiunilor lor; 
 sunt mândri de realizările lor. 



 
           Elevii cu stimă de sine scăzută: 

 
 sunt nemulţumiţi de persoana lor în general;  

 evită responsabilităţile sau sarcinile noi; 

 se simt lipsiţi de valoare; 

 refuză să îşi asume consecinţele faptelor lor; 

 manifestă toleranţă scăzută la frustrare; 

 manifestă rezistenţă scăzută la presiunile 

negative ale grupului; 

 îşi exprimă într-o manieră inadecvată emoţiile sau şi 

le neagă. 

 

  
Stabiliţi scopuri realiste,  

 

                                      

     exprimaţi  expectanţe              

              rezonabile  

     faţă de copilul dislexic, 

 

  

 

înlăturaţi standardele exagerate privind 

performanţele sale și înlocuiţi-le cu așteptări care 

să ţină cont de posibilitățile reale ale acestuia,  

 evitând astfel nereușitele și situaţiile de 

devalorizare! 



 
 

Feedback-ul imediat şi valorizarea acordată au UN EFECT 
MOTIVATOR PUTERNIC, mult mai mare decât cel al 

mustrărilor. 
 
 

 

    Nu consideraţi ca fiind  natural 

  tot ceea ce ştie copilul, ci arătaţi-i 

            că sunteţi mulţumiţi 

           de orice mică realizare! 

 

 

Atunci când observați că există o perturbare în dezvoltarea 

copilului, în activitatea lui școlară, APELAŢI LA 

SPECIALIŞTI: psiholog, logoped, profesor de sprijin, medic, 

mediator  școlar, etc. 

 

                        Este necesară o înţelegere holistică  

          a cazului cu acţiuni corelate  

pe nivele de evaluare, învăţare, stimulare,       

              compensare şi recuperare. 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMANDĂRI SPECIFICE 

pentru dezvoltarea abilităţilor necesare  
însuşirii scris-cititului 

 

În ultimul deceniu, în  literatura străină de specialitate și  mai discret în 
cea română,  a fost lansat conceptul de " conștiință fonematică și 
fonologică", performanța la care ar trebui să ajungă preșcolarul mare, 
înaintea debutului procesului de învățare a scris-cititului.( Burlea, G. , 
Tulburările limbajului scris-citit, Editura Polirom, Iaşi, 2007). Formarea 
constiintei fonematice este un obiectiv prioritar pentru prevenția 
dislexiilor, dacă și numai dacă, vom aborda cu maximum de 
profesionalism dictonul latinesc "Praevenire melius est quam 
 praeveniri" ( A preveni e mai ușor decât a trata). 

 

Acordaţi o atenţie sporită dezvoltării abilităţilor de procesare 

fonologice, în orice etapă s-ar afla copilul: de prelexie sau de 

lexie!  În acest scop, proiectaţi activităţi sub formă de jocuri 

care să vizeze: 

 

Sesizarea rimei 
- a  recunoaşte  
cuvintele  care 
rimează, a  da 
exemple de cuvinte 
care rimează   

cu un cuvânt dat ; 

 

 
Analiza şi sinteza fonetică cuvânt – silabe;  silabe– cuvânt 

– a despărţi corect cuvintele în silabe; a da exemple de cuvinte 

care  încep cu o anumită silabă; a compune cuvinte din silabe 

date; 

Analiză şi sinteză:  propoziţie 
– cuvinte; cuvinte- propoziţie 

- a  număra cuvintele din 
propoziţii ; a forma propoziţii 

dintr-un anumit număr de cuvinte 
pornind de la cuvinte cheie, a 
completa propoziţii lacunare; 

 

 



 

 

 

Manipularea fonemelor 

– a înlocui un anumit sunetul într-un cuvânt dat cu un alt 

sunet, găsind  cuvântul nou rezultat;   a omite un anumit sunet 

din cuvânt , găsind cuvântul nou rezultat; a introduce un 

anumit sunet în cuvânt , găsind cuvântul nou rezultat. 

 

Cuvintele date copilului pentru analiză, trebuie 

atent selectate, în funcţie de gradul de dificultate 

pe care îl prezintă, astfel încât 

dezvoltarea abilităţilor de procesare 

fonologică să se facă într-un mod natural, 

cursiv.  

Este mult mai uşor pentru copii să identifice cuvintele care 
încep sau se termină cu aceleaşi sunete, să izoleze sunetele 
iniţiale şi  finale din acestea, să facă apoi o clasificare în 
funcţie de acest criteriu, dacă cuvintele date spre analiză 
rimează.   

Analiza şi sinteza 

fonetică silabă – sunete;  

sunete- silabă 

– a identifica toate 

sunetele unui cuvânt; a 

compune silabe din 

sunete date; 

Diferenţierea 

fonemelor 

– a diferenţia 

consoanele surde de 

cele sonore, a diferenţia  

consoanele cu punct de 

articulare apropiat; 



                                                     Spre exemplu: 

 

 

 analiza cuvintelor prezentate va fi făcută mult mai ușor 

dacă acestea se termină cu acelaşi sunet, de exemplu: 

“rac”, “sac”, faţă de “rac”, “pic; 

 copilul va identifica mult mai uşor care este primul sunet 

din cuvântul “spin”  (prelungindu-se pronunţia sunetului 

“s”, în momentul rostirii) dacă acesta îi va fi prezentat 

alături de cuvântul “pin”; 

 copilul va identifica mult mai uşor care este al doilea sunet 

din cuvîntul “trei” dacă acesta îi va fi prezentat alături de 

cuvântul “tei”; 

 vor fi identificate mult mai uşor cuvintele care se termină 

cu acelaşi sunet, dacă sarcina va cuprinde 

cuvintele: “suc”, “leu”, “duc”, decât în seria 

de cuvinte: “suc”, “leu”, “mic”.  

 

 

Țineți cont de nivelul de complexitate a sarcinilor cerute: 

 

 

 

 

 

 

Sarcinile de 

analiză trebuie solicitate 

înaintea celor de 

sinteză!  

Sarcinile de 

identificare trebuie 

solicitate înaintea celor 

de exemplificare! 



Acordaţi o atenţie sporită dezvoltării psihomotricității 

copilului! Activităţile desfăşurate în acest sens vor urmări 

formarea a trei comportamente: de identificare, discriminare 

şi operare. 

 

                                                     Exemple de activități: 

 

Pentru coordonarea oculo-motorie: 
 
Jocuri de coordonare oculo-motorie - aşezarea pionilor pe tăbliţă/ a 

mărgelelor pe aţă; simulare de cusături; parcurgerea unui traseu 

conturat cu degetul/ creionul, contururi după şablon; colorare, decupare, 

confecţionarea unor modele prin decupaje de forme şi culori etc. 

 
Pentru organizare a schemei corporale şi a lateralităţii:  
 
Jocuri perceptiv-motrice -  sinteză perceptuală: puzzle pe schemă 

corporală; joc “Aşează obiectul unde spun eu!” (la stânga - la dreapta; în 

faţă – în spate”); exerciţii de identificare a poziţiei corpului în imagini şi 

de redare a acesteia (“Siluete în mişcare”); de completare a unor 

suporturi lacunare (“Siluete lacunare”); modelare „Omuleţul” din 

plastilină; jocuri de mişcare ritmate (“Bate la fel ca mine!”). 

 
Pentru formarea  conduitelor perceptiv-motrice de bază 

(culoare, formă, mărime):  

 
Jocuri perceptiv-motrice în plan obiectual şi imagistic -de 

identificare şi discriminare a obiectelor după criteriile: culoare, mărime, 

formă (“Cuburile colorate”; “Încercuieşte obiectul!”, “Sortează după 

mărime!”etc.); de ordonare/ seriere după criteriul mărimii: 



“Piticii din poveste!”; jocuri de construcţie - alcătuire de modele în plan 

obiectual/imagistic după unul sau mai multe criterii;  exerciţii de de 

redare a conturului pe bază de şablon, etc. 

 

Pentru orientarea, organizarea și structurarea  spaţio-

temporală 

 

Jocuri perceptiv-motrice – de localizare a poziţiei unui obiect în raport 

cu schema corporală şi, respectiv, în relaţie cu alte obiecte; de 

poziţionare a obiectelor din mediul apropiat; de redare a poziţiei în plan 

imagistic (desenare de figuri geometrice după cerinţe: “Omida”; “Casa” 

etc); exerciţii de memorare a zilelor săptămânii, de asociere a 

momentelor zilei cu activităţile corespunzătoare (“Orarul în imagini”), de 

asociere a vestimentaţiei specifice unui anotimp cu genul corespunzător 

(fată-băiat), de ordonare a imaginilor corespunzătoare secvenţelor dintr-

o poveste cunoscută. 

 

Pentru orientarea dreapta-stânga şi orientarea în spaţiul 

grafic puteți folosi elemente de sprijin: 

 

* mânuţa dreaptă desenată / lipită pe partea 

dreaptă a mesei copilului, pe tablă, pe pagina 

cărţii; 

* inima desenată / lipită în partea stângă a mesei   

copilului, pe tablă, pe pagina caietului; 

 

Utilizați contexte variate de învăţare, metode şi suporturi 

diferite, astfel încât învaţarea să aibă un explicit caracter  



multisenzorial!  

Învăţarea trebuie să fie atractivă: însuşirea sunetelor / 

literelor / silabelor 

se poate realiza sub 

forma de joc/ 

poveste ; orele pot 

fi structurate în forma unui mozaic:  citire  (cartonaşe cu 

cuvinte, cartonaşe cu silabe), dezvoltarea vorbirii pe baza 

ilustraţiilor şi jucăriilor manevrabile, dezvoltarea orintării în 

spaţiu, dezvoltarea simţului ritmic, etc. 

 

                DACĂ ÎNVĂŢAREA ESTE PERCEPUTĂ 

CA O OBLIGAȚIE NEPLĂCUTĂ, 

COPILUL VA RENUNŢA ! 

 

 

Notele trebuie să reflecte şi modul în care copilul participă la 

orele de curs. Astfel, cresc şansele copiilor cu dislexie de a 

avea succes.  

 

Administrarea în timpul testării a foilor scrise, 

ar trebui să constituie o metodă prin care se 

evită necesitatea de a copia de pe tablă 

subiectele date. Copiii dislexici ar trebui să 

beneficieze de mai mult timp în rezolvarea 

probelor scrise.  



 

Oferiți în fiecare zi, oportunități pentru scrierea integrată 

natural în viața copilului , într-o varietate de forme, cum ar fi:  

 

Scriere într-un jurnal, trimiterea unui e-mail, scrierea sau 

copierea unei liste de activități , scrierea pe un calendar 

mare de perete, compunerea unor scrisori de mulțumire 

. 

 

Încurajați punerea întrebărilor de auto-monitorizare, de tipul:  

 

"Oare ce citesc are sens?" "Ce cred  că 

se va întâmpla în continuare", “ Există 

cuvinte pe care nu le înțeleg? " Pot sa 

îmi dau seama ce înseamnă cuvintele 

din context? " 

 

Propuneți copilului să-și noteze cuvintele necunoscute într-

un DICȚIONAR PERSONAL: 

 

Scrierea frazei care conține cuvântul necunoscut, numărul 

de pagină, o presupunere despre sensul acestui cuvânt, o 

definiție din dicționar și o nouă propozitie folosind cuvântul 

respectiv. 

 

Oferiti copiilor posibilitatea de a alege ceea ce vor să 



citească, selectând din anumite genuri, teme și 

subiecte. 

Implicarea activă în selecția textelor susține 

interesul copilului și îl motivează în efortul pentru 

înțelegerea celor citite. 

 

      Dupa lectură, puteți sugera compunerea unui final 

alternativ pentru poveste sau scrierea unei continuări; 

jucarea un rol dintr-o scenă cheie. Provocati elevii să 

tragă concluzii din text (de exemplu, "Cum credeți că se 

simte personajul principal?" "Ce crezi că ai fi făcut tu în 

situația respectivă"). 

 

Atunci când copilul face o greşeală 

în citire, este important să nu vă 

arătaţi supărat sau să-l pedepsiţi. 

Folosiţi cuvântul „scăpare” în locul 

cuvântului „greşeală”, sau spuneţi 

de exemplu, „atenţie” şi indicaţi 

cuvântul citit greşit. Copilul va trebui să citească din nou 

cuvântul. Ajutaţi-l pe copil despărţind cuvântul în silabe sau 

evidenţiindu-i o literă dificilă. Este important pentru copil să 

se simtă acceptat şi nu supus presiunii.  

 

                          Accentul trebuie pus pe reușită, 

astfel încât cititul să devină o plăcere! 
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Când afli că propriul tău copil suferă de dislexie, fie 

trăiești o experiență copleșitoare, fie, în multe cazuri, simți o 

ușurare imensă, pentru că înțelegi, în sfârșit, cu ce se lupta copilul 

tau.  

Ce este dislexia? 

“Dislexia constă într-o dizabilitate a învățării, fiind o 

combinație de calități și imperfecțiuni care afectează procesul de 

învățare.” Mai exact, copilul care are dislexie învață în alte 

moduri, diferite de cele în care învață ceilalți copii.  

 

Dislexia este o dizabilitate de învățare 

• Are origini de ordin neurologic 

• Se caracterizează prin dificultăți în citirea și scrierea fluentă  

• În mod evident, aceste dificultăți influențează procesul 

academic, progresul școlar 

• Cu toate acestea, dislexicii nu prezintă și alte dizabilități 

complementare, care să ateste/să ilustreze într-un mod evident 

faptul că suferă de dislexie.  

 

În accepțiunea Asociației Internaționale a Dislexiei (IDA) 

(Consiliul director, 2002; Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 2003): 

“Dislexia este o dizabilitate specifică învățării caracterizată prin 

dificultăți la citirea și scrierea fluentă, la recunoașterea literelor, 

dificultăți la recunoașterea cuvintelor, silabisirea incorectă, 

capacitate redusă de decodare, în ciuda frecventării asidue a 

cursurilor, în absența altor dizabilități cognitive sau a unui deficit 

la nivelul inteligenței.” Consecințele secundare pot include 

probleme la citire, în general, probleme de înțelegere și experiență 

redusă de cititor, ceea ce poate avea consecințe negative asupra 

dezvoltării vocabularului și asupra acumulării de cunoștințe.   



 
 

Sensul primar al termenului 

 Dislexia a fost identificată de Oswald Berkhan în 1881, dar 

termenul dyslexia a apărut în 1887, creat de Rudolf Berlin, un 

oftalmolog din Stuttgart. Acesta a folosit termenul pentru a se 

referi la un băiat care prezenta o tulburare severă a capacității 

de asociere la citire și la scriere, în ciuda faptului că poseda 

abilități de ordin intelectual și fizic la toate celelalte tipuri de 

activități.  

 În 1896 W. Pringle Morgan, un medic de origine britanică, a 

publicat descrierea unei tulburări de citire/de învățare într-un 

raport pentru Jurnalul Medical Britanic cu titlul "Congenital 

Word Blindness" (“Orbirea congenitală. Atunci când nu vezi 

cuvântul”). Acesta descria cazul unui băiat de 14 ani care, deși 

nu învățase să citească, arăta un nivel normal de inteligență și 

era în general adeptul altor tipuri de activități, tipice pentru 

copiii de vârsta sa.  



Care sunt cauzele dislexiei? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totuși, în 

ambele cazuri se observă dificultăți de exprimare și 

învățare/studiu. 

Cine poate fi afectat de dislexie?  

Până la 10% din populație poate suferi într-o anumită măsură de 

dislexie sau poate întâmpina anumite dificultăți în învățare. În cele 

mai multe cazuri este vorba despre forme ușoare, astfel încât 

elevul se poate descurca în clasă. În unele cazuri, însă, este nevoie 

de un ajutor suplimenar, din partea coordonatorului pentru 

educație specială din școală.  

Numărul băieților care au anumite dificultăți în învățare 

este mai mare decât al fetelor; în unele cazuri dislexia este 

moștenită, iar un copil dislexic are, în general, un părinte dislexic. 

În Regatul Unit al Marii Britanii, 1 persoană din 10 este afectată 

Dislexia dobândită: 

 se dezvoltă ca o 

consecință a unui atac 

cerebral, accident 

rutier, traumă sau alt tip 

de afectare a creierului.  

 

Dislexia ereditară: 

se dezvoltă din 

primii ani de viață, 

iar unele semne pot 

fi vizibile încă de la 

naștere. 



de dislexie. Multe persoane care suferă de dislexie sunt foarte 

inteligente, astfel încât se obișnuiesc să învețe în alte moduri. Este 

posibil să ai pe cineva în familie, să ai un prieten sau o cunoștință 

care suferă de dislexie.  

 

 

 

 

 

 

I 

Caracteristicile unui copil dislexic 

Caracteristici generale Caracteristici particulare 

Caracteristici generale 

 

Caracteristici particulare 

 

 Probleme la scriere 

 Probleme grave la 

silabisire 

 Citește intr-un ritm 

lent/citește greu 

 Dificultăți în înțelegerea 

și scrierea într-o altă 

limbă 

 Dificultăți la citirea 

cuvintelor separat, unul 

câte unul  

 Dificultăți în învățare 

atunci când trebuie să 

silabisească cuvinte 

 La citire – sare litere 

și/sau nu poate citi unele 

 Dificultăți la matematică, mai ales 

în învățare și când trebuie să își 

amintească reguli de calcul sau 

tabla înmulțirii 

 Dificultăți care țin de înțelegerea 

sarcinii de lucru și urmărirea unor 

secvențe mai complexe în timpul 

activităților ce presupun 

rezolvarea unor probleme 

 Dificultăți de înțelegere a unui text 

scris 

 Dificultăți în exprimarea orală 

 Dificultăți de înțelegere în cazul 

orientării în spațiu (inclusiv atunci 

când trebuie să indice 

dreapta/stânga) 



litere 

 Inversează locul literelor 

în cuvânt 

 Dificultăți în găsirea direcției și la 

citirea unei hărți 

 Dificultăți în perceperea 

limbajului musical/ ritmului 

 

Cum pot ști dacă propriul meu copil este dislexic? 

Dacă ... copilul meu: 

 

ÎNAINTE de a învăța să 

citească și să scrie 

DUPĂ ce a învățat să citească și să scrie 

• are un istoric genetic 

legat de dislexie 

• a învățat să vorbească 

mai târziu decât era de 

așteptat 

• are dificultăți în a găsi 

rima cuvintelor de tipul 

”tüp” și “küp”  

• are probleme de 

verbalizare 

 

•confundă literele care au forme 

asemănătoare, cum ar fi b/d/p, w/m, 

h/n, f/t) și le citește greșit 

• nu poate citi corect, fără greșeli 

• nu-și poate aminti cuvinte din 

vocabularul de bază 

• are dificultăți la citirea unor 

cuvinte noi 

• schimbă locul literelor, al 

cuvintelor și al numerelor 

• citește într-un ritm lent 

• are dificultăți în înțelegerea 

conținuturilor pe care le citește 

• nu poate face diferența între dreapta 

și stânga 

• are un scris ilizibil și dezordonat 

• are dificultăți la pronunția 

cuvintelor, întrucât schimbă locul 

literelor/al silabelor, iar uneori nici 

nu le poate pronunța 

 



ÎNAINTE de a învăța să 

citească și să scrie 

DUPĂ ce a învățat să citească și să scrie 

• are probleme atunci când 

trebuie să recunoască 

literele 

• are dificultăți în 

asocierea sunetelor cu 

literele corespunzătoare 

• are dificultăți la rezolvarea unei 

probleme simple, mintale, de 

matematică 

• nu poate preciza cât este ceasul și 

nu poate înțelege în ce moment al 

zilei se află (ce oră este) 

are dificultăți când trebuie să-și 

amintească ordinea literelor în 

alfabet,  zilele săptămânii și lunile 

anului are dificultăți atunci când 

apucă creionul 

• are probleme de coordonare a 

mișcărilor  

• are dificultăți când prinde, lovește 

sau când aruncă o minge 

• are dificultăți când sare și când se 

leagănă 

 

Ce să fac în cazul în care copilul meu este dislexic? 

• Sprijiniți-l, astfel încât să-l ajutați să își păstreze stima de 

sine  

• Ascultați-vă fiul ori fiica ...aflați care este metoda care dă 

rezultate atunci când vine vorba de învățare  

• Dacă există dificultăți, acționați proactiv, încercând să 

găsiți moduri creative de a soluționa problemele 

• Țineți cont de succesele pe care le obține, evidențiați-le și 

lăudați-l  

• Tratați-l pe copilul dvs. ca pe o ființă unică, de succes ... 

ajutați-l să își dezvolte punctele forte și talentele, atât 



în privința învățării, cât și în privința activităților extrașcolare  

• Lăsați-l să aleagă – să decidă dacă vrea sau nu vrea să fie 

ajutat 

• Ajutați-l să își planifice, să-și organizeze învățarea, să o 

conștientizeze și să recapituleze (mai ales atunci când are 

examene) 

• Folosiți un cronometru pentru a păstra măsura temelor, atât 

pentru folosul său, cât și al dvs.  

• Păstrați o legatură strânsă cu școala prin e-mailuri, 

stabilind un program de învățare acasă sau prin întâlniri periodice 

cu profesorii  

• Identificați modalități care să-l ajute să își înregistreze 

ideile 

• Colaborați la corectarea lucrărilor sale – consultați-vă cu 

profesorii asupra modului ideal de a face acest lucru – uneori mai 

puțin este mai bine!  

• Ajutați-l să-și descopere priceperea în sport, artă muzică, 

mecanică etc. 

• Organizați-i activitățile de acasă 

• Dați-i numai o singură indicație de fiecare data când 

comunicați    

• Întăriți-i încrederea în sine 

• Asigurați-i condiții optime de învățare, astfel încât să nu 

fie deranjat (calm, liniște)  

• Ajutați-l să se organizeze atunci când are teme foarte lungi 

• Cooperați permanent cu profesorii lui 

• Țineți-l departe de grijile dvs., pentru a nu determina o 

accentuare a problemelor pe care le are. 

•  

 

 



 

 

Părinți! Este bine ...  

 

• Să vă sprijiniți copilul când trebuie să facă față unor 

situații mai greu de gestionat  

• Să îi reliefați și dezvoltați talente, aptitudini, punctele forte 

• Să-i identificați stilul de învățare (vizual, kinestezic, 

auditiv)  

• Să nu îl comparați niciodată cu alți copii 

• Să armonizați dezvoltarea intelectuală, studiul, 

cunoașterea, cu dezvoltarea afectivă, comunicarea cu 

ceilalți, starea de fericire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu uitați care este principalul 

dumneavoastră scop: acela de a va 

sprijini copilul, atât din punct de 

vedere social, cât și emoțional! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Această publicaţie a fost realizată în cadrul proiectului Erasmus+ 

“Hidden stars“ 2014-1-TR01-KA201-013001. 

Publicaţia reflectă numai punctul de vedere al autorilor şi Comisia 

nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe 

care le conţine. 
 


