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PROPUNERE PROCEDURA PRIVIND INTEGRAREA ELEVILOR IMIGRANTI
INTOCMITA IN URMA SCHIMBULUI DE EXPERIENTA DIN CADRUL PROIECTULUI
“MIGRATION”, 2016-1-RO01-KA219-024814, PROGRAMUL ERASMUS+

Coordonat de Liceul de Arte ”Margareta Sterian”, Buzău

Prezenta procedura se aplică elevilor care au studiat cel puțin 2 ani într-un sistem de educație
din Europa, și are drept scop sprijinirea elevilor atât din punct de vedere academic, cât și
emotional pentru a-i ajuta să se integreze din nou în sistemul de învățământ românesc în
vederea prevenirii eșecului sau a abandonului școlar.
Art. 1 Nivelul lingvistic
Integrarea elevilor imigranți și remigranți în Liceul de Arte, Buzau este condiționată de
dobandirea cunoștintelor de limba română astfel:
1. pentru invatamant primar
clasa I- IV: nivel lingvistic A1-A2 (conform CEFR)
2. Învățământ gimnazial
Cls. V-VI- A2+
Cls VII-VIII B1
3. Invățământ liceal
Cls IX-X B1+-B2
Cls XI-XII B2-C1
Pentru verificarea cunoștintelor în limba română elevii vor susține o testare scrisă și orală
în care le vor fi testate competențele de exprimare în limba română conform nivelurilor CEFR.
Această testare va fi concepută de profesorii de limba română în colaborare cu profesorii de
limbi străine.
Art. 2 Organizarea grupei
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In funcție de aceste nevoi, elevii vor fi grupati si plasati in grija unui cadru didactic ( se
va deschide apel de selecție, criterul principal îl reprezintă suportul de curs prezentat de cadrul
didactic care trebuie să fie corelat cu nevoile de învățare ale elevului/elevilor și curriculum
national), grupele pot fi de 1-5 elevi maxim.
Art. 3 Programul de studiu
Aceste grupe de elevi vor avea un program dual/paralel, de studiere a limbii române ce
va consta in realizarea unui suport de curs (realizat de cadrul didactic applicant), care va avea în
vedere învățarea limbii române prin aplicarea conținuturilor curriculare după cum urmează:
La nivel primar- elevii vor studia limba română prin ore de scriere și citire în limba română și
matematică;
La nivel gimnazial elevii vor studia limba română prin: citire și scriere în limba română,
matematică, geografie, istorie, lb. engleza/franceza,
La nivel liceal vor studia limba română prin aplicarea conținuturilor curriculare a opt discipline
din cele 14 câte sunt în prezent.
Orele de desen, educatie fizica, consiliere si orientare vor fi făcute in clasele de masa, la clasa la
care elevul iși dorește să continue studiile.
Cursul va debuta cu cateva ore de initiere si familiarizare a elevilor cu locatia, profesorul care il
va avea in grija, cerintele cursului, asteptari din ambele parti si încheierea unui contract de studiu
atât cu elevul, cât și cu părinții/tutorii legali.

Art. 4 Rolul cadrului didactic
Grupele de elevi/elevul remigrant/i vor fi in sarcina unui cadru didactic si a consilierului
școlar, care are rolul de a consilia, dar si de a-l invata pe elev să iși exprime sentimentele și să
comunice. Cadrul didactic are rolul de a-i instrui și a-i evalua pe elevi, inregistrând evoluția
acestora si achizițiile acumulate. Elevii vor fi evaluați în fiecare lună, iar promovarea cursului de
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limbă este o condiție obligatorie pentru ca elevul immigrant să fie introdus în învățământul de
masă.
Diriginetele clasei la care elevul immigrant/remigrant dorește să continuie studiile va
avea drept sarcină observarea elevului și integrarea lui în grupul clasei.
Art. 5
Profesorul grupei- poate fi învățător, profesor de limbă și comunicare sau din aria om și
societate.
In paralel cu programul de studiere a limbii romane, elevii vor avea si ore de insertie in
orele de masă la disciplinele de baza ( disciplinele prin intermediul cărora elevii studiază limba
română), aceste ore au rolul de familiarizare și acomodare a elevilor cu sistemul de învățământ
românesc și se vor desfășura pe durata unui semestru sau un an de zile. Elevii remigranți nu vor
fi evaluați la aceste ore, dar le va fi consemnată prezenta/absenta în catalogul grupei.
Art. 6 Orele de limbă română
De la inceputul anului școlar elevii vor avea un orar cu ore de învățare a limbii române
și ore de observare a cursurilor. Elevii remigranti vor fi trecuți în creion la sfârșitul catalogului
clasei la care vor intra să observe și să experimenteze. Acești elevi vor fi evaluați în cadrul
programului in funcție de nivel conf art. 3. In situația în care după o perioadă de două-trei luni
elevul a progresat și are cunoștințe suficiente de limbă, testate printr-un examen, acesta poate
intra în învățământul de masa. Notele obținute de către elev în cadrul programului vor fi
echivalate în catalog.
Art. 7
Echivalare
Dupa finalizarea unei luni/semestru sau a unui an de studiere a limbii române, elevii vor
susține un examen care sa decidă dacă elevul poate intra pentru continuarea studiilor la clasa
pentru care a aplicat. În situația în care elevii nu reușesc să promoveze acest examen, vor repeta
programul de sprijin. Acest examen are in prim plan evaluarea elevului astfel încât să facă față
cerințelor academic la clasa la care doresc să se înscrie, se are în vedere încurajarea elevului.

6

Art. 8
Resursa umana
Cadrele didactice eligibile să pregătească acești elevi trebuie să întrunească următoarele criterii:
 capacitatea de a face un program de curs personalizat;
 experiență privind realizarea de suporturi de curs opționale;
 experiență privind lucrul cu copiii care au studiat in alte țări;
 deține cursuri de formare sau a facut parte din proiecte internaționale privind integrarea
migranților sau a remigranților;
 a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani.
 dovedeste ca este familiarizat cu sistemul de invatamant de unde remigreaza/migreaza
elevul.
Echipa de proiect:
Coordonator proiect, Prof. Nechita Nicoleta
Prof. Mioara Singeorzan
Prof. Dulea Oana
Goidescu Dana
Prof. Neagu Carmen
Prof. Iancu Mihaela
Prof. Filipache Raluca
Prof. Rajka Simona
Secretar, Prof. Deliu Ioana
Parteneri:
Escola Pia Igualada, Barcelona , Spain
ESS-gymnasiet, Utbildningsförvaltningen, Stockholm stad, Sweden
Neue Mittelschule Völs, Austria.
Realschule Hilpotsetin, Germany.
Çanakkale Bilim ve Sanat Merkezi, Turkey .
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I.C.S.Scinà-Costa, Italy.
Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci , Croatia.

8

Cum îi integram pe elevii cu ADHD
Prof. Nechita Nicoleta

Din ce în ce mai des, comportamentul disruptiv al unor elevi ne îngreunează procesul de
predare și cauzează o stare de stres multora dintre noi. Mai mult, educatorul este pus în situația
de a integra și lucra din mers cu elevii cu dificultăți comportamentale pentru care profesorul nu
este pregătit. În această lucrare sunt listate niște indicii practice presărate cu diverse relatări,
care nu se bazează pe studii de specialitate, dar pe experiență, observații la clasă, documentare
individuală și schimb de experiență în cadrul programului Erasmus+ prin proiectul ”Migration”,
nr de referință 2016-1-RO01-KA219-024814_1.
Acum șase ani, intram la clasa a III-a pentru a face cunoștință cu elevii, era prima lor oră
de engleză din acel an școlar și ultima oră de curs din acea zi, doamna învățătoare plecase, iar
înainte avuseseră ora de sport. Când am intrat in clasă, nu reușeam să îmi dau seama ce se
întâmplă: un elev imita un avion: ”Vooom, voooom, voooom!” și alerga prin clasă, un altul îi
ieșea în cale cu un camion și striga triumfător ori de câte ori reușea să atingă ”avionul”, un altul
era cocoțat pe pervazul ferestrei și se autointitula spiderman, amenințând că sare, reacțiile
colegilor sunt lesne de imaginat: țipau în timp ce își puneau lucrurile în ghiozdan și alergau să se
pună la adăpost. Un un baiețel slabuț și înalt sărea când pe scaun, când pe bancă și din păcate nu
se mulțumea doar cu banca lui, ci sărea când pe banca colegei din lateral, când pe banca colegei
din spate ceea ce stârnea isterie în rândul fetițelor fiindca le murdărea penarele și le strivea cu
pantofii creioanele și stilourile. Nu îmi venea să cred….stăteam în fața clasei siderată, nu doar
de haos ci mai mult de faptul că, deși m-au văzut, ei continuau acest comportament. Evident că
o serie de întrebari mi-au venit în minte: De ce fac lucrul asta? Ce trebuie să fac? Cum să îi
liniștesc?
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Elevul care sărea când pe bancă, când pe scaun avea ADHD, acest fapt l-am aflat
ulterior după ce am început cu set de reguli și măsuri coercitive, el era singurul care continua să
deranjeze, am solicitat o întrevedere cu părinții, însă mi-am pus noi întrebări:
Cum să procedez ca să îl fac să fie atent la ore și să nu îi mai deranjeze pe ceilalți? Cum
pot avea puterea ( desi nu sunt calificată) de-al ajuta să se comporte corespunzător și să se
implice la ore? La aceste întrebări am gasit răspunsul în timp, după ore de documentare și
experimentare cu copilul la clasă și așa cum am menționat mai sus prin schimb de experiență, am
tot întrebat pe alții din țări mai civilizate cum procedează cu acești elevi. Scopul principal al
acestei lucrari este de a vă împărtăși metode de management și control pentru a vă ajuta elevii
care prezintă această maladie să dezvolte un auto-control ridicat (Rief, 2005), întrucât acest lucru
nu se va întâmpla de la sine. Mai mult, pentru succesul școlar orice elev depinde de abilitățile
academic: luare de notițe, acumulare de informații, participare activă la orele de curs, însă din
păcate ADHD afectează tocmai acești factori necesari copilului pentru reușita școlară, (Forness
& Kavale, 2001). Noi, educatorii putem fie să facilităm, fie să blocăm dezvoltarea normală a
acestor copii prin diverse strategii de tratare diferențiată și incluziune.

Ce trebuie să știm despre ADHD?
Este cunoscut faptul că ADHD: sindromul deficitului de atenție cu
hiperactivitate (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD)

este

afecțiune a copilariei ce presupune de fapt deficit de atenție.

Conform

manualului Diagnostic and Statistical

(DSM-IV), publicat de Asociația

o

Americană

de Psihiatrie in 1994 sunt o serie de comportamente care stau la baza diagnosticării unui copil cu
această boală, mai mult un copil este diagnosticat cu ADHD dacă manifestă șase dintre
comportamentele listate ca fiind specifice acestei maladii. Profesorul nu poate face această
diagnosticare, însă cunoașterea acestor simptome m-au ajutat să îmi răspund la întrebarile: De
ce face asta? și Ce trebuie să fac?, prin urmare profesorul/educatorul/învățătorul pe baza
observarii acestor simptome poate alerta consilierul școlar și consiliul clasei despre posibila
prezență a sindromului și poate duce la prezentarea copilului în fața unui psiholog sau a unui alt
medic.
Eu am intocmit următoarea Fișă, pe care o păstrez în portofoliul, pe baza căreia i-am informat pe
părinți asupra comportamentului pe care elevul l-a avut la oră, după care am înaintat un raport
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de informare către conducerea școlii și către consilierul școlar. Așa a fost in final diagnosticat de
specialiști elevul descris mai sus, pe care îl voi numi Andrei pe parcursul acestei lucrări,
mărturisesc că am avut noroc de faptul că părinții au fost receptivi și au colaborat foarte bine,
ceea ce a dus la succes și la o evoluție spectaculoasă. Am avut și elevi unde părinții au refuzat să
accepte, în cazul lor i-am solicitat telefonic, am fost la ședințele cu părinții și am discutat
personal, le-am cerut să semneze că au luat la cunoștință, după care am urmat aceeași procedură
de alertare a conducerii și a consilierului școlar care au făcut demersurile necesare. Da, știu ce vă
trece prin minte este nevoie de muuultă răbdare, efort și perseverență, dar vă spun din experiență,
economisiți mai mult timp, energie și chiar confort psihic pentru viitor. Eu l-am avut elev pe
Andrei timp de șase ani, clasa a III-a a fost cea mai grea pentru mine, dar în clasa a IV-a în
primul semestru lucrurile s-au schimbat miraculos, să nu mai spun că în fiecare an apar la clasă
elevi cu probleme, important este să nu cedați.
Un aspect foarte important pe care l-am învățat de la profesorii europeni este faptul că ei
nu i-au lucrurile personal, nu se enervează, acel copil este bolnav, se detașeză și verbalizează
aceste comportamente și cu alți profesori pentru a afla cauza și în consecință soluțiile potrivite
pentru integrarea copilului respectiv, nu au orgolii își cunosc foarte bine rolul pe care îl au și
aderă la îndeplinirea misiunii instituției.
Fișă de observare a elevilor cu dificultăți comportamentale

Nume_________________________________, Clasa_____________, an școlar___________
Profesor___________________
Comportament, (Rief , 2005, p 29).

Cauze1

Frecvență (cod)

Data

Data/

Niciodată-1

înregistrare

Semnatură

Ocazional -2

comportamen

părinte

Des-3

t

Foarte des-4
Mereu-5
Pe parcursul unei ore de
curs/a unei zile.

1

1

Este ușor distras de stimuli

La cauze, mi-am notat ce anume a cauzat acel comportament (pentru o identificare reală) de exemplu: dacă
elevul fredonează după ce tocmai am cântat un cântecel în limba engleză, acest lucru este normal, mai ales cu
clasele de muzică pe care le am.
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externi ( de sunete, de ceea ce
vede in jur);
2

Nu pare sa asculte atunci când i
se vorbește direct;

3

Îi este greu să își amintescă ce a
învățat

sau

să

urmeze

instrucțiunile;
4

Își menține cu dificultate atenția
in clasă și în sarcinile de lucru;

5

Fredonează;

6

Nu reușește să se concentreze la
teste sau sarcini

de lucru care

necesita atenție și stare de alertă;
7

Pare confuz;

8

Se simte depășit;

9

Nu reușește să inițieze și să
îndeplinească o sarcină de lucru.

10

Îi

este

greu

să

lucreze

independent și să stea concentrate
pec e are de făcut.
11

Se

plictisește

foarte

repede,

prezinta stare de somnolență.
12

Inconsistent privind implicarea și
răspunsurile la ore ( în prima
parte a orei poate să răspundă
foarte bine, după care nu mai știe
nimic)

13

Dezorganizat, își pierde lucrurile
sau le uită acasă.
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Managementul elevilor cu ADHD
Unde îl așezăm în clasă:
Cel mai potrivit loc pentru elevul cu ADHD este conform Sandrei Rief (2005):
 să fie cât mai aproape de profesor pentru a putea fi monitorizat cu ușurință,
 înconjurat de colegi care să nu îl șicaneze, ci dimpotrivă să îl ajute și să fie toleranți
(dacă este posibil discutați cu părinții și cu copilul respectiv);
 să fie la distanță de locații care îl pot distrage cum ar fi fereastra, coșul de gunoi ( acolo
unde este posibil);
 să aibă și o a doua opțiune privind scaunul sau locul in bancă ( două locuri diferite);
 aranjamentul

bancile frontal ( cu fața către profesor) este mult mai benefic decât

celelalte aranajamente, în acest fel vor fi mai putin distrași;
 este necesar ca profesorul să creeze o zonă liniștită fără distragere a atenției pentru a
efectua teste și pentru a studia liniștit;
Pe Andrei l-am ținut mereu în prima bancă de la ferestră pentru că era mai aproape de
catedră, trăgeam mereu perdeaua ca să nu fie distras de nimic din afară. Pe toată perioada în care
lucram cu Andrei ( vă imaginați că nu m-am putut documenta într-o zi), încercam să îl laud
atunci când făcea ce avea de făcut și era liniștit, însă după câteva ore acest lucru părea să nu mai
dea roade și mă întrebam care era cauza, ba mai mult într-o oră timp de câteva minute a sărit și a
râs după bunul plac, ceea ce iarăși a cauzat haos. Atunci mi-a venit ideea cu cea de-a doua
opțiune privind locul în bancă, am tras lângă catedra mea o bancă direcționată spre tablă, i-am
cerut să se mute în acea bancă și i-am spus: Pentru că îi deranjezi pe colegii tăi cu
comportamentul tău și nu se pot concentra, vei lucra singur în acestă bancă! Eu m-am așezat în
spatele scaunului lui, astfel încât nu reușea să îi mai distragă pe colegi cu zâmbete sau
onomatopee. Am inițiat cu restul clasei un joc de cinci minute, timp în care s-au simțit
extraordinar, se crease o atmosferă foarte placută, singurul supărat era Andrei, l-am întrebat de
ce este supărat și mi-a răspuns că ar fi vrut și el să se joace cu ceilalți copii. Atunci i-am spus că
are două opțiuni: va sta în prima bancă și va participa la jocuri dacă nu îi va mai deranja pe
ceilalți, sau va sta în banca de lângă catedra mea ori de câte ori îi va deranja pe ceilalți. I-am
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cerut să aleagă în fața clasei și evident că a ales să stea în prima bancă, elevii l-au aplaudat intens
și am observat că acest lucru i-a plăcut foarte mult. Prin urmare, așa cum am aflat și de la
profesorii din Suedia pe care i-am avut parteneri în proiectul ”Migration”, în cazul acestor elevi
trebuie să acționăm imediat în ambele situații ( recompense sau consecință) fie laudați ( cu
intensitate, de aceea aplauzele au avut efect) fie consecințe, se pare că este foarte important ca
intervalul de timp dintre comportamentul constatat și reacția noastră (laudă sau consecință) să
fie cât mai scurt, doarece asocierea în mintea copilului dintre cele două lucruri va fi mult mai
mare. De la acel ”incident”, când începeam ora aranjam mereu o banca lângă catedra mea și îi
reaminteam regulile și opțiunile pe care le are, dacă vedeam că nu finalizeaza de scris de la tablă
îl întrebam: Vrei să te așezi aici în banca de lângă mine? Atunci când reușea să își îndeplinească
sarcinile, îl lăudam mai teatral: ”Wow! Great job! Brilliant!” etc. îl priveam în ochi ( și când îl
lăudam, și când îl certam).
Instrucțiunile

 dați instrucțiunile una câte una și repetați dacă este necesar ( poziționați-vă cât mai
aproape de banca elevului;
 dacă trebuie să predați, ideal ar fi să o faceți în prima parte a orei ( eu aveam două ore de
engleză, una luni de la ora 09:00 și una vineri de la ora 12:00, prin urmare le predam
doar lunea, vinerea făceam exerciții de consolidare, teste, cântecele etc.
 folosiți stimuli vizuali: diagrame, imagini, coduri de culori ( pentru temă: în colțul tablei
dreapta sus, scriu mereu tema semnalizată cu H: ex. 2/p. 28);
 creați contururi pentru luarea de notițe pentru organizarea informațiilor pe măsură ce le
predați.
Munca elevului

 creați foi de lucru și teste cu mai puține exerciții, dați mai degrabă teste scurte frecvente
decât teste lungi și reduceți numărul de teste care trebuie realizate intr-un timp dat, acest
lucru ii agită, char ii panicheaza uneori ( mai mult, au tendința de a se uita la colegi se
întorc, le adresează întrebări etc.);
 testați elevii cu ADHD în modul în care aceștia se descurcă cel mai bine: oral sau scris;
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 acceptați sarcinile pe care și le-a făcut cu întârziere și acordați un credit parțial pentru
munca parțială ( eu am un set de ștampile GOOD JOB (temă parțială), temă integral
EXCELLENT, dacă a făcut sarcinile la timp în clasă primește un OK.
 asigurați-vă că elevul are tehnici de notare a sarcinilor primite și a datelor importante;
 acordați-i timp elevului să își organizeze materialele și să își noteze sarcinile pentru
acasă, nu îl zoriți, afisați-i pașii necesari pentru a fi pregătit de plecare, ex. Pasul 1.
Notăm tema pentru acasă, 2. Punem cărțile și penarul in ghiozdan, si tot asa până elevul
este pregătit să li se alăture celorlalți colegi la usă;

Tehnici de predare pentru elevii cu ADHD
Tehnicile de predare a limbii engleze și a altor discipline, care îi ajută pe elevii cu
ADHD să se concentreze și să-și mențină concentrarea asupra lecției și munca lor poat fi
benefice pentru întreaga clasă.

Începutul lecției
 semnalați începutul orei de curs cu un salut, gest sau semnal sonor;
 stabiliți un contact vizual cu orice elev care are ADHD;
 listați activitățile lecției pe tablă și care sunt așteptările dumneavoastră (aici le reamintesc
eu regulile în primele ore, după care îi solicit pe ei să îmi spună regulile). Spuneți
elevilor exact de ce materiale vor avea nevoie;

Realizarea orei de curs
 păstrați instrucțiunile simple și structurate, utilizați materiale didactice, grafice și alte
materiale vizuale.
 variați ritmul și includeți diferite tipuri de activități, mulți elevi cu ADHD se descurcă
foarte bine la jocuri competitive sau alte activități care sunt rapide și intense;
 să aveți gesturi dicrete de menținere a atenției pentru elevul cu ADHD, cum ar fi o
atingere pe umar sau plasarea unui post-it pe bnca elevului, pentru a-i reaminti sa ramana
concentrat pe sarcina ( eu îi arătam mereu cealaltă bancă);
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 permiteți-i elevului cu ADHD să aibă pauze frecvente și lăsați-l să strângă o minge de
cauciuc sau să atingă ceva care nu face zgomot ( cu Andrei nu a fost cazul, dar cu alți
elevi pe care i-am avut ulterior mingea antistres a fost foarte utilă);
 încercați să cereți unui elev cu ADHD să îndeplinească o sarcină sau să răspundă la o
întrebare de față cu ceilalți, dacă știți că este peste nivelul lor , evitați situațiile în care se
poate simți umilit sau jenat;

Încheierea lecției
 rezumați punctele-cheie.
 atunci când dați sarcina pentru acasă, cereți altor trei elevi diferiți să repete după care o
scrieți pe tablă (solicit mereu elevul care stă lângă elevul cu ADHD);
 fiți specifici cu privire la ceea ce trebuie luat acasă.

Activități extra școlare
Pentru excursii, drumeții, activități care au loc în afara perimetrului școlar elevul cu ADHD
trebuie să aibă un cartonaș cu următoarele întrebări orientative în funcție de ce activitate
desfășurați ( de recomandat un ecuson pe spatele căruia să aibă aceste informații și cu
răspunsuri), cei din Suedia au cartonașe sub formă de ecuson pe o parte sunt întrebările și
răspunsurile, iar pe celaltă parte sunt numerele de telefon: părinți și profesor însoțitor ( în
cazul în care se rătăcește). Aceste întrebări sunt repetate cu profesorul însoțitor
(organizatorul excursiei) de câteva ori, de exemplu eu fac același lucru și cu ceilalți copii
(excepție ecusonul), înainte de a pleca în excursie le adresez aceleași întrebări, când am urcat
în autocar repet întrebările și aștept de la ei răspunsurile și dacă mai este cazul atunci când
facem opriri, le repet din nou.
1 . Unde trebuie să fiu?
2. Cu cine trebuie să fiu?
3. Ce trebuie să aduc?
4. Ce trebuie să fac?
5. De ce trebuie să fac acest lucru?
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6. Cât timp?
7. De ce am nevoie ca să îmi indeplinesc sarcina?
8. Ce se va întampla după accea?

RECOMANDĂRI DE METODE ȘI PROCEDEE SPECIFICE
Cu siguranță fiecare cadru didactic are la îndemână foarte multe metode de predare a diferitelor
deprinderi, prin urmare voi prezenta doar metodele care la mine au mers foarte bine. În sensul că,
treptat, treptat elevul cu ADHD este integrat în grupul clasei și primește aceleași sarcini ca și
ceilalți și învers.
Dacă vorbim de elevi de la ciclu primar aveți nevoie de un plan de observare și metodele
potrivite pentru a interveni,”Lasă că merge și așa!” sau ” O să o rezolv pe parcurs” nu va
funcționa și se va crea o atmosferă negativă ori de câte ori veți intra la acea clasă, îi veți pedepsi
pe toți: Vi se pare corect?
Prin urmare, dacă vorbim de elevi de învățământ primar este vital să avem un plan bine
organizat. Intocmiți o fișă de observație
Nr

Ce îi place să facă pentru

Când

crt

a folosi drept recompensă?

instrucțiunile?

1.

refuză

să

urmeze

Ex. Lui Andrei îi plăcea să fie primul la ușă, să șteargă Andrei refuza să colaboreze
tabla, să fie implicat în jocuri, să organizeze magneții atunci când

nu câștiga la

pe tablă, să deseneze,să scrie la tablă, să pregătească jocuri, când rămânea ultimul
casetofonul

să își strângă lucrurile, când
avea foarte mult de scris.

In luna septembrie și octombrie este vital să acționați cât mai mult, odată ce observați aceste
date despre copil și vi le notați, începeți prin a-l lăuda ori de câte ori execută imediat sarcinile
date: ex. Excelent! Ai reușit deja să scrii cuvintele de la tablă. Reveniți la copil cât mai des, după
care frecvența acestor încurajări o veți reduce gradul, însă pentru început este necesar să îl
determinați să fie receptiv. Odată ce copilul este familiarizat cu așteptările/încurajările și modul
dvs. de interacțiune cu el, folosiți același principii: acționați imediat pentru a-l lauda sau pentru a
lua măsuri coercitive, atunci când refuză să coopereze, nu așteptați să apară un alt comportament
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neportrivit ce ar putea agrava relația dvs cu el. Este important să îl învățați să fie cooperant la
rutina orei de curs, dacă nu primiți niciun răspuns așteptați 5 secunde și apoi îi dați un mesaj clar:
”Dacă nu faci asta....se va întâmpla asta”, așa cum în cazul lui Andrei a funcționat foarte bine
schimbarea locului ( mai târziu am înlocuit cu altele). ”Dacă nu îți notezi de la tablă o să te mut
în banca de lânga catedra mea” sau ” Dacă continui să faci gălăgie, vei fi exclus la următorul
joc”. In situația în care îi aplicam o măsură coercitivă, aveam grijă ca imediat să îl și
recompensez pentru ceva bun.
În concluzie, acționați imediat, nu folosiți prea multe cuvinte, folosiți afirmații
pozitive, înaintea celor negative, evitați etichetarea: ”tot timpul faci așa”, ”nu am mai pomenit
așa ceva” etc. Fiți consecvent în aplicarea laudelor și a consecințelor, nu uitați ca la copiii cu
ADHD este necesară o frecvență și o consecvență mai mare decât în cazul majorității copiilor.
Am obținut o bursă individuală Comenius în Anglia și am făcut job-shadowing timp de o lună,
frecvența copiilor cu ADHD era de 30% , ( pe atunci nici nu știam ce înseamnă) și vedeam
măsurile corecitive și recompensele pe care profesorii englezi le aplicau elevilor, ( acolo îi izolau
într-o cameră), aveam sentimentul că aceste măsuri nu au niciun impact, însă spre surprinderea
mea am observat că gradul de cooperare al elevilor a crescut. Experiența de atunci m-a ajutat să
fiu receptivă la situația lui Andrei și vă mărturisesc că pe lângă impactul durabil privind
cooperarea veți avea o staisfacție personală enormă și vă veți simți recompensați și dvs și copilul.
Așa că nu fiți dezamăgiți dacă va trebui să aplicați aceleași consecințe fără a vedea un rezultat
imediat, mergeți înainte și cu recompensele și cu consecințele și pe parcurs o să vă vină inspirația
cum să acționați în funcție de situație.
În clasa a VII-a, l-am surprins pe Andrei că își folosea telefonul pe sub bancă, nu a fost
necesar să mai folosesc cuvinte, nu mi-am întrerupt ora ca să îi fac observații, din privire și cu
ajutorul unui simplu gest i-am făcut semn să așeze telefonul pe catedră, s-a conformat imediat,
restul clasei abia a observat. Nu puteam să las totuși lucrurile așa, schimbatul din bancă în
această situație ar fi făcut mai mult rău decât bine, de aceea este important să le observați
reacțiile ( nu mai era băiețelul de 9 ani, acum avea 13 ani, preocupat de propria imagine, simțul
penibilului dezvoltat: s-ar fi simțit foarte umilit, iar eu nu îmi doream acest lucru, dar trebuia să
corectez comportamentul). La sfârșitul orei, deși mereu se grăbea să iasă din clasă ( la noi sunt
laboratoare, elevii se plimbă din clasă-n clasă), aștepta să îi dau telefonul, se vedea clar din
atitudinea lui că nu își dorea ca ceilalți colegi să fie prezenți când îi voi da telefonul. Atitudinea
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lui m-a inspirit însă să fac următorul lucru: am rugat șeful clasei să rămână, iar lui i-am cerut să
scoată caietul de lima engleză și pe prima pagina din caiet, dar pe verso i-am dictat următorul
text:
”Sumbsemnatul….elev în clasa a VII-a, în timpul orei de limba engleză am fost surprins de
către doamna profesoară Nechita Nicoleta când foloseam telefonul mobil. Cunosc faptul că
utilizarea telefoanelor mobile la orele de curs este acceptată, doar dacă profesorul ne cere acest
lucru în scop educativ. I-am cerut în continuare să răspundă la întrebări:
De ce am folosit telefonul în timpul orei?
Ce simt în legătura cu faptul că doamna profesoară m-a surprins?
Ce voi face de acum încolo cu telefonul în timpul orelor?
Cum o să mă simt?
După care, am solicitat 4 semnături: semnătura lui, semnătura șefului clasei( vedeau și
ceilalți că am luat atitudine, am fost corectă), semnătura parintelui ( trebuia să își asuma singur
responsabilitatea și să le spună părinților ce a făcut) și în final semnătura mea, dar după ce
vedeam semnătura părinților.
Ce părere aveți? Credeți că s-a mai repetat acest comportament? Nu doar el, ci și ceilalți
erau în alertă și aveau grijă ca telefonul să le stea în geantă. De ce a avut impact? Știam că
Andrei urăște să scrie,voia mereu să fie primul în pauză, deci l-am lovit unde trebuie ca să
facă asocierea corectă între comportament și consecință. Mai mult, am recapitulat cu el, prin
această declarație, regulile și ce așteptări am de la el. Această măsură am aplicat-o și cu
ceilalți elevi, dar Andrei m-a inspirat, de aceea este bine să priviți aceste situații ca
oportunități de a găsi soluții și de a vă forma noi competențe.

Pentru învățarea vocabularului, metoda care la mine a avut succes, atunci când scriu
cuvintele la tablă, le numerotez:
 repetarea cuvintelor după profesor:
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 profesorul spune numarul, iar elevii trebuie să spună cuvântul ( ex. 1.red, 2. Blue, 3.
Yellow etc., când profesorul spune ONE elevii trebuie să răspundă RED, numerele au o
culoare, cuvintele alta culoare)
 profesorul arată trei degete, pentru ca elevii să pronunțe cuvântul de trei ori;
 shout it out! Spune cât mai tare cuvântul! Elevii spun cu voce tare, le face mare plăcere să
țipe în primele ore, dar apoi se vor liniști dacă le explicați diferența dintre a pronunța cu
voce tare și țipăt;
 whisper – spune-n șoaptă! Elevii trebuie să șoptească cuvântul;
 in you mind/ în mintea ta, elevii își duc mâinile la frunte și repetă în minte;
 ce lipsește? Elevii vor sta cu ochii închiși și în acest timp profesorul șterge rapid un
cuvânt de la tablă, la intrebarea ” What is missing?”, elevii deschid ochii și spun cuvântul
lipsă ( dacă răspunsul este corect, toată clasa aplaudă), dacă elevul care are ADHD ridică
mână, pe el îl indic primul ca să răspundă, iar ceilalți să confirme. Nu îi neglijez pe
ceilalți, dacă au mai ridicat și alți elevi mâna fie le cer și lor să pronunțe cuvântul, fie le
menționez numele și îi felicit.
Pentru activitățile de citire:
 identificarea personajelor în imagini (nume, vârstă, unde se află, ce fac și cum se
simt)-aici elevii cu ADHD sunt activi, dar nu sunt atenți la detalii, prin urmare lor le
pun mai multe întrebări ( cine este îmbrăcat cu un tricou galben?, în ce imagine se
află un copac?) etc.;
 repetarea propozițiilor după profesor;
 citirea pe roluri- elevului cu ADHD atribuiț-i la început un rol ușor, apoi după ce
textul lecției este citit de câtva ori, puteți să îi atribuiți și un rol mai dificil și laudați-l
sau corectați-l unde este cazul;
 în timpul citirii, profesorul este bine să fie poziționat cât mai aproape de elev pentru a
fi prompt ori de câte ori elevul este nesigur și să îl încurajeze;
 formulare de întrebări-elevii de învățământ primar reacționează foarte bine la
”mascote”, eu am o maimuță, iar elevii trebuie să îi adreseze întrebări;
Pentru deprinderile de scriere:
 completarea vocalelor in cuvinte ex. Y_LL_W
 ordonarea cuvintelor
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 scrierea după dictare
 peer-testing: elevii se testeaza reciporc de ex. Pentru a testa culorile elevii vor face un test
după cum urmează, folosesc culori și scriu doar prima litară sau și prima și ultima litera a
cuvintelor, funcționează foarte bine cu toată clasa:
R__
Pentru teste:
Afișati-le timpul, dacă se poate să folosiți un count-down unde setați durata testului și elevii pot
urmari câte minute mai au, este foarte eficient și îi menține atenți pe toți elevii. Mai mult, îi
anunț când mai au 5 minute și apoi ultimul minut ( uneori folosim și telefoanele).
Pentru elevul cu ADHD este bine să utilizați mai multe imagini, exerciții de portivire de
completare, alegere multiplă etc.
Toate aceste lucruri sunt convinsă că le știți ingredientul de bază este varietatea, după cum ați
observat

ceea ce am prezentat până acum sunt abordări normale privind managementul

comportamentului, activitățile de învățare, nu sunt individuale, ci colective, elevul cu ADHD are
nevoie doar de o frecvență mai mare și de consecvență.
Dat fiind faptul că Andrei era hiperactiv, trebuia să utilizez metode care să îl atragă și să îl
mențin atent, am observat că îi plăceau foarte mult activitățile practice prin urmare, am început
la fiecare unit din manual să gândesc cel puțin o activitate/tema trasndiciplinară. Vă ilustrez
câteva dintre ele mai jos în acest tabel.
Conținuturi

Activități transdisciplinare

Food /Mâncare

Pașii unei rețete: realizarea unei prezentari TV
master chef ( rețetele vor fi la nivelul de
înțelegere a elevilor de ex. Cartofi prajiți).
Categorisirea fructelor și legumelor ( care cresc
în pământ, deaspura pământului și în copac.
Stări: foame, sete, oboseală, slăbiți, etc.De ce
ne simțim așa? Ce alimente ne ajută să ne
menținem sănătoși.
Ce știm despre ce mănâncă animalele, ele de
unde își iau energia? Împărțirea animalelor:
IARBA/grass- iepurele etc. ( activitățile pot fi
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mai complexe în funcție de nivelul elevilor)
Transport

Cartea de identitate a mașinii mele:
Numar de locuri, combustibil, înălțime, lățime
etc.
Utilizarea google maps, GPS, să verifice
diverse rute: numar de km, durata etc.
Semne de circulație- în drum spre casă să
fotografieze cu telefonul semnele de circulație,
să afle ce reprezintă și să le prezinte colegilor.

Casa/House

Inventarierea șifonerului personal în funcție de
material ( bumbac, piele, lână, mătase etc) și
țara de proveniență sub formă de proiect.
Proiect: de unde provin fibrele naturale ( lâna,
pielea, mătasea, bumbacul)
Role play- ce ai tu și ce am eu în șifoner?
Luarea unor decizii: elevii primesc situații
imaginare, pleci intr-o vacanță la munte: Ce vei
pune în valiză? ( În general folosesc un proiect
realizat de elevi de mai multe ori, de exemplu
acest proiect îl folosesc și atunci când elevii
învață anotimpurile)

Sport

Corpul uman- sistemul respirator
Cronometrarea respirațiilor/ minut a colegului
de bancă( în timp ce a stat liniștit pe scaun,
după care am făcut un exercițiu de 5 minute, au
numărat din nou și au calculat diferența).
Umflarea unui balon dintr-o singură expirație
și măsurarea circumferinței balonului.
Talent Show- trofeele noastre sportive ( mai
totți elevii merg la diverse cluburi de dans etc)
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Și tot așa....folosiți-vă din plin imaginația

Această abordare

de integrare a

achizițiilor de limbă engleză și dezvoltarea de

competențe mai holistic mi-a adus foarte multe avantaje, deși destul de greoi la început. În
primul rând, cultivă curiozitatea naturală, promovând o caracteristică pe care educația o numește
"învățarea de-a lungul vieții", acest lucru îi ajută pe copii să fie mai adaptabili și mai receptivi, în
plus le dezvoltă gândirea critică.

Resurse și referințe
Sandra F. Rief, 2005- How to reach children with ADD/ADHD, Jossey-Bass
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accesat 25 iulie 2017.
Audrey Akoun, Isabelle Pailleau, 2013- Apprendere autrement avec LA PĖDAGOGIE
POSITIVE, Groupe Eyrolles
Thomas Amstrong, -1999 A D D / A D H D Alternatives in the Classroom, ASCD
Forness, S. R., & Kavale, K. A, 2001- ADHD and a return to the medical model of
special education. Education and Treatment of Children, New York Basic books.

23

DISLEXIA
Prof. Neagu Carmen
Dislexia derivă din grecescul dys (adică slab sau inadecvat) și lexis (limba). Cu alte
cuvinte, persoanele cu dislexie procesează limbajul cu greutate. Având această dificultate de
învățare nu înseamnă că oamenii nu pot învăța. Dimpotrivă, persoanele care au dificultăți de
învățare sunt deseori inteligente, chiar talentate, dar, din nefericire, sunt adesea etichetate ca fiind
insuficient dezvoltate sau chiar leneșe, când, de fapt, ele învață într-un mod diferit. Multe dețin
abilități intelectuale medii sau peste medie, problema lor constând în prelucrarea informațiilor.

MANIFESTĂRILE DISLEXIEI LA ȘCOLARI
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DIFICULTĂȚI ASOCIATE CU DISLEXIA
1. Cititul sacadato - silabisit în raport cu colegii, scrisul mărunţit, înghesuit sau mare, cu
depăşirea spaţiului; apare şi o repulsie pentru citit;
2. Dificultăţi în corelarea complexului sonor cu simbolul grafic şi înţelegerea
simbolismului lexiei.
-

În citit întâmpină dificultăţi de identificare a cuvântului ca întreg cu semnificaţii şi sens,

prezintă dificultăţi de a înţelege semnificaţia corectă în contextul propoziţiei.
-

Fac greu trecerea de la analiză la sinteză.

- Cuvintele mai lungi sunt citite după mai multe poticneli, atenţia fiind centrată pe cuvânt ca
întreg.
- Prezintă dificultăţi în înţelegere şi în reproducerea celor citite.
- Încearcă să menţină cuvintele cât mai lungi sau adaugă cuvinte ce pot schimba sensul textului.
3. Dificultăţi în reproducerea regulilor grafice, gramaticale şi caligrafice- în scris unele
grafeme se alungesc, tulburări ortografice, citirea este monotonă, lipsită de intonaţie.
Diagnosticul de dislexo-disgrafie se pune după scurgerea timpului necesar pentru învăţarea scriscititului, ce diferă în funcţie de motivaţie, de dezvoltarea psihică, efort şi metodele folosite. La
copilul cu intelect normal diagnosticul se poate pune la sfârşitul clasei a II-a sau la începutul
clasei a III-a, când media copiilor îşi însuşesc scris-cititul. La copiii cu retard cognitiv
diagnosticul se pune după clasa a IV-a.

MANAGEMENTUL ȘCOLARILOR DISLEXICI
Elevii dislexici pot adopta tactica de evitare a muncii, părând ușor distrași, visători sau pot juca
rolul de clovni ai clasei, perturbând sau dimpotrivă retrăgându-se, arătând excesiv de obosiți din
cauza concentrării și efortului solicitant. Profesorul trebuie să evite să umilească acest copil,
accidental dezvăluindu-i dificultatea colegilor săi. De asemenea, acești elevi nu ar trebui să fie
solicitați să citească cu voce tare în clasă, să participe la concursuri de dictare/ caligrafie, să scrie
la tablă. În locul testului scris, dislexicul trebuie să aibă posibilitatea de a susține teste orale;

25

compunerile lui ar trebui să fie evaluate în funcție de conținut, iar ortografia ar trebui ignorată.
Totodată, este recomandat ca acești elevi să fie poziționați în sala de clasă cât mai aproape de
profesor și să li se permită să utilizeze stilouri cu cerneală care poate fi ștearsă sau creioane, să li
se acorde suficient timp pentru a procesa întrebarea. Dacă este posibil, ar fi ideal să aibă ca și
coleg de bancă un amic care îl poate ajuta. Utilizați culorile sau simbolurile, împreună cu numele
lucrurilor, lucru care îi va ajuta să lucreze mai repede și să se organizeze mai eficient, deoarece
scrierea literelor ar putea fi înlocuită cu "citirea" culorilor sau a simbolurilor, vizualizarea
cuvântului fiind o strategie de succes pentru unii elevi dislexici. Acest proces de vizualizare
implică următoarele etape:
• Uitați-vă la un cuvânt;
• Acoperiți cuvântul cu o foaie de hârtie;
• Încercați să vedeți cuvântul prin hârtie;
• Copiați cuvântul așa cum îl vedeți;
• Verificați dacă ați scris cuvântul corect;
• Luați o pauză de zece minute și apoi repetați exercițiul;
• Câteva ore mai târziu repetați acest exercițiu;
• Apoi repetați acest exercițiu la momente diferite în următoarele câteva zile;
• Adăugați un nou cuvânt în listă în fiecare săptămână și repetați secvența de mai sus.
Textele trebuie adaptate nevoilor dislexicilor, cu scris mărit, spațiere mai amplă, folosirea unor
nuanțe diferite de alb și negru, sublinierea cuvintelor cheie, iar în situații de examen acordarea de
timp suplimentar, alocarea unui scrib sau cititor angajat să citească sau să scrie în locul lui,
eventual

înregistrarea

este elementară atunci

audio

a

explicațiilor/

răspunsurilor.

Susținerea

emoțională

când evităm să îl admonestăm pentru scrisul urât, permițându-i să

folosească tableta sau calculatorul în timpul orelor de curs sau a programelor voice to text pentru
scrierea temelor.
Adaptarea testelor poate fi aplicată dacă:
• Permiteți elevului să susțină testele pe cale orală;
• Acordați timp suplimentar pentru finalizarea lor;
• Revizuiți instrucțiunile pentru testarea pe cale orală;
• Furnizați alternative la testare, cum ar fi proiecte, prezentări orale sau video;
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• Citiți întrebările de test pentru elev și scrieți răspunsurile, în timp ce elevul vă dictează
răspunsul;
• Permiteți efectuarea testelor în afara clasei, într-o zonă liniștită, cu distragere minimă;
• Solicitați elevilor să își înregistreze răspunsurile audio.
Adaptarea temelor se poate efectua prin:
• Reducerea temelor, în special a sarcinilor care necesită citire;
• Permiteți elevului să dicteze răspunsurile la teme unui părinte, frate sau tutore;
• Folosiți fișe de lucru cu scriere minimă;
• Nu îi depunctați pentru întocmirea greșită a temelor.

RECOMANDĂRI DE METODE ȘI PROCEDEE SPECIFICE
Învăţarea limbilor moderne reprezintǎ o mare dificultate pentru elevii dislexici, deoarece ei au
probleme în învǎţarea noţiunilor noi în limba lor maternă. Nu sunt capabili sǎ memoreze într-o
orǎ mai mult de trei-patru cuvinte noi. Cu toate acestea, nu se recomandǎ scutirea copilului de
învǎţarea limbilor moderne, dar important este ca acest lucru sǎ se facǎ într-un mod
corespunzǎtor vârstei

şi necesitǎților elevului dislexic, cu diverse metode motivante şi

stimulatoare.
Corectarea tulburărilor lexico-grafice se bazează pe o serie de principii:
- activitatea de corectare se va organiza pornind de la nivelul la care se află elevul fără să
se ţină seama de vârsta cronologică şi clasa, copilul trebuind să lucreze la nivelul pe care îl
preferă.
- materialul de lucru, textele trebuie să fie legate de experienţa de viaţă a copilului, să fie
alese astfel încât să nu ducă la insucees.
- exerciţiile să fie repetate cu regularitate până se asigură asimilarea achiziţiilor.
- exerciţiile să fie variate, scurte astfel încât să nu provoace oboseală.
- să se realizeze o corelaţie între scris şi citit.
- nu se fac dictări până nu ne convingem că elevul cunoaşte literele şi este capabil de
analiză fonetică.
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Dezvoltarea capacităţii de discriminare auditivă, vizuală şi kinestezic-motrică se poate
realiza prin folosirea unor procedee care să faciliteze analiza şi sinteza fonetică a structurii
cuvintelor şi propoziţiilor. Rezultatele sunt mai bune dacă se folosesc, iniţial, cuvinte mono- şi
bisilabice, ca în final să se ajungă la cele polisilabice. Pentru a fixa mai bine imaginea vizuală a
despărţirii cuvintelor în silabe, se poate folosi scrierea colorată, cu una sau mai multe culori.
Dezvoltarea şi perfecţionarea abilităţilor de scris- citit
Primele cuvinte citite se recomandă ca fiind cele formate din una - două silabe ( consoana –
vocala– consoana – vocala), ținându-se cont de principiul paşilor mici. Este recomandat ca
fiecare cuvânt sǎ fie însoţit de imagine, iar trecerea la cuvinte formate din mai multe silabe să se
facă gradual. Principiul paşilor mici se recomandǎ şi în citirea popoziţiilor unde se începe cu
propoziţii simple formate din douǎ - trei cuvinte (însoţite de imagine). În mod asemănător,
primele texte sunt formate din douǎ propoziţii, iar numǎrul propoziţiilor creşte . Textele vor fi
însoţite de ilustraţii, pentru a ajuta la înţelegerea lui.
Exerciţii de copiere, dictare şi compunere
Copierea contribuie la realizarea deprinderilor motorii şi la obişnuirea cu forma grafemelor şi cu
diferenţele dintre ele. Pentru ca activitatea de copiere să aibă o eficienţă sporită, este indicat să se
dea, spre copiere, texte bine organizate, care vor fi analizate în prealabil şi care se vor corecta
imediat, insistându-se asupra greşelilor tipice. Dictarea este mai dificilă pentru dislexic decât
copierea, de aceea este indicat ca textul să nu conţină cuvinte necunoscute, iar acelea care sunt
mai dificile să fie explicate în prealabil. Esenţial pentru reuşita copierii, dictării şi compunerii
este stabilirea unor raporturi tonifiante, dublate de încrederea elevului în forţele proprii şi în
eficienţa activităţii de învǎtare. Astfel, succesul şi satisfacţia reuşitei creează copilului confortul
psihologic necesar.
Citit-scrisul selectiv este o metodă care trezeşte interesul copilului şi-i stimulează motivaţia
pentru desăvârşirea acţiunii. În acelaşi timp, se realizează printr-un efort şi îmbracă forma
activităţii plăcut- distractive.
Citirea simultană şi scrisul sub control presupune că elevul citeşte în acelaşi timp cu
profesorul și scrie sub supravegherea nemijlocită a acestuia. Astfel imită modelul şi fiecare
greşeală este corectată pe loc. Cu timpul, elevul învaţă să se auto-controleze şi să devină
conştient în raport cu propria sa activitate.
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Citirea şi scrierea în ştafetă presupune ca fiecare elev, dintr-un anumit grup, să citească ori să
scrie una sau mai multe propoziţii; apoi, el trebuie să indice un coleg care să continue acţiunea.
Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii, toţi participanții trebuie să fie atenţi pentru a
putea continua şi corecta pe cel ce greşeşte. Se poate alcătui un grafic, care să pună în evidenţă
numărul punctelor obţinute de elev, notându-se cu minus fiecare greşeală şi cu plus citirea sau
scrierea unui text cât mai lung.
Citirea şi scrierea pe roluri facilitează introducerea intonaţiei şi a ritmului de citire ca şi
învăţarea regulilor logico- gramaticale în activitatea lexico-grafică.
Citirea şi scrierea pe sintagme
Dislexo- disgraficul trebuie învăţat să sesizeze sensul celor citite sau scrise şi să cuprindă în
câmpul său perceptiv unităţile purtătoare de semnificaţii. În acest scop devine foarte eficientă
învăţarea elevului să împartă textul de citit pe unităţi logice, iar dictările şi autodictările să se
efectueze tot pe unităţi sintagmatice.
MODALITĂȚI DE A EXERSA SCRIEREA CUVINTELOR
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ow, ou or oa

b__t
c__
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h _ _ se
c__t
cl _ _ n
fl _ _ er
cl _ _ d
m _ _ se
sh _ _ t
br _ _ n
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g__t
m _ _ th
r__d
cr _ _ n
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Resurse și referințe:
Cartoonito.co.uk, accesat in 14 mai, 2017
https://dm-ed.com/info/understandingdyslexia/?gclid=CjwKCAjwtvnbBRA5EiwAcRvnpuu1EvwkzpLFXRAtLvUsQF7Jyule5Yft5HAeAAsbNgPteM5aKFTPRoCQVcQAvD_BwE, accesat in 25 mai 2017
https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/understanding-dyslexia/guide-for-classroomteachers/, accesat in 30 mai 2017
https://www.nessy.com/uk/teachers/essential-teaching-tips-dyslexia/, accesat in 05 iunie
2017
https://dyslexiaida.org/wp-content/uploads/2015/01/DITC-Handbook.pdf, accesat in 10 mai
2017
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