Identificarea TSI
CUM SĂ...
... recunoașteți caracteristicile TSI la elevii dvs.

Observarea inițială a TSI
Imaginați-vă că aveți un copil la clasă care ar putea avea o tulburare specifică de învățare.
Înainte de a recomanda părinților să ceară o evaluare oficială pentru TSI, doriți să fiți siguri
și să identificați corect unele semne ale TSI.
Vă prezentăm o listă de verificare simplă, cu câteva caracteristici majore pentru fiecare
TSI. Vă rugăm să rețineți că TSI sunt deseori suprapuse. Copiii cu TSI sunt susceptibili să
dezvolte mai multe tulburări în același timp. TSI pot apărea alături de alte probleme, cum
ar fi ADHD, TSA și.al.
În calitate de profesor puteți identifica semne ale unei tulburări specifice de învățare, dar
amintiți-vă că este esențial să aveți o evaluare realizată de către un specialist.

Semnele dislexiei
Mai jos, vă prezentăm câțiva indicatori care sunt legați de dislexie și, desigur, trebuie să fie
validați de o instituție autorizată sau un profesionist pentru a începe o intervenție - sprijin.
Elevii ar putea evita citirea iar, dacă citesc, au o lectură lentă și nesigură, cu multe
greșeli; lectura lor nu este fluentă.
Elevii pot părea că au dificultăți în a înțelege textul pe care l-au citit, chiar dacă nu au
probleme în a înțelege un text citit de profesor.
Elevii ar putea avea dificultăți în repovestirea textului; dificultăți în memorarea unui text,
a unei poezii.
De multe ori obosesc repede în timpul lecturii.
Elevii se confruntă cu dificultăți în a-și aminti detaliile textului deja citit.
Adesea scriu greșit chiar și cuvinte simple.
S-ar putea să învețe cuvinte noi cu dificultăți.

Semnele dispraxiei
Mai jos, vă prezentăm câțiva indicatori care sunt legați de dispraxie și, desigur, trebuie să fie
validați de o instituție autorizată sau un profesionist pentru a începe o intervenție - suport.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și
materialul de mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

S-ar putea să aibă probleme în organizarea activităților zilnice, în păstrarea ordinii, în
perceperea și înțelegerea timpului.
Au dificultăți în desfășurarea activităților care necesită abilități motrice fine (ținerea unui
creion, tăierea cu foarfeca, butonare, învățarea unui instrument etc.).
S-ar putea să evite să se joace cu jucării de construcție (puzzle-uri sau blocuri de
construcție).
Pot avea dificultăți în pronunțarea cuvintelor, scriere și dactilografiere.
S-ar putea să învețe greu cuvintele noi.
Pot avea dificultăți în adaptarea la situații noi și imprevizibile.

Semnele discalculiei
Mai jos, vă prezentăm câțiva indicatori care sunt legați de discalculie și, desigur, trebuie să
fie validați de o instituție autorizată sau un profesionist pentru a începe o intervenție suport.
Elevii se confruntă cu dificultăți în învățarea calculului.
Au dificultăți în a conecta simbolurile numerice (5) cu cuvintele corespunzătoare (cinci)
Întâmpină dificultăți în recunoașterea tiparelor și plasarea lucrurilor în ordine
Ar putea pierde ordinea în timp ce numără
Au nevoie să utilizeze ajutoare vizuale pentru a-i ajuta la numărare (degete)
Nu sunt în măsură să înțeleagă conceptele din spatele problemelor și alte calcule
matematice non-numerice
Întâmpină dificultăți în estimarea timpului
Au dificultăți în a procesa idei vizual-spațiale precum grafice și diagrame

Semnele disgrafiei
Mai jos, vă prezentăm câțiva indicatori care sunt legați de disgrafie și, desigur, trebuie să
fie validați de o instituție autorizată sau un profesionist pentru a începe o intervenție suport.
Elevul are dificultăți vizual-spațiale precum: distanțarea literelor, discriminarea formei,
scrierea pe linie sau în interiorul marginilor, copierea textelor
Elevul folosește frecvent o radieră ca urmare a literelor scrise incorect
Probleme cu scriere de mână, cum ar fi: amestecarea literelor mici cu majuscule, citirea
propriilor scrieri, scrierea textelor cu multe greșeli gramaticale și ortografice
Elevul prezintă o ortografie slabă, inclusiv cuvinte neterminate sau cuvinte cu litere lipsă.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și
materialul de mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă
la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Semnele disfaziei
Mai jos, vă prezentăm câțiva indicatori care sunt legați de disfazie și, desigur, trebuie să
fie validați de o instituție autorizată sau un profesionist pentru a începe o intervenție suport.
Disfazia afectează diferite aspecte ale dezvoltării limbajului, cum ar fi fonologia,
lexicul, sintaxa și pragmatica
Pot avea probleme în a înțelege ce spun oamenii în timpul unei conversații
Au probleme de comunicare, de unde și dificultăți în a dezvolta relații și a-și exprima
nevoile de bază;
Au dificultăți în înțelegerea și utilizarea gesturilor
Ei întâmpină dificultăți în a găsi exact cuvântul pe care vor să-l folosească atunci când
vorbesc sau scriu
S-ar putea să amestece sunetele în cuvinte sau semnificațiile cuvintelor

Surse recomandate:
Resursele proiectului MOOCDys
Forumuri pe Facebook cu privire la TSI

