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 sunt determinate de sistemul nervos central;

 sunt ereditare ;

 au caracter permanent, nu pot fi vindecate ci doar 
adaptate ;

 nu sunt determinate de stilul parental ;

 afectează procesul de învățare cognitivă și socială ;

 afectează  relațiile sociale și toate aspectele vieții 
cotidiene ale indivizilor afectați dar și familiei 
acestora ;

 pot fi identificate în preșcolaritate și scolaritatea 
mică;

 necesită intervenție precoce   și personalizată care 
devine vitală pentru integrarea școlară și socială a 
indivizilor afectați;



 Dislexia reprezintă o tulburare de învăţare care constă în
dificultatea de a citi corect şi fluent. Deşi este o afecţiune
comună, numărul real al copiilor şi adulţilor care se
confruntă cu ea nu este momentan cunoscut. Unii experţi
consideră că aproximativ 17% din adulţi şi copii prezintă
semne ale dislexiei.

 Pe lângă dificultatea de a citi, persoanele dislexice pot avea
probleme cu scrisul sau rezolvarea problemelor la
matematică, precum şi dificultăţi de înţelegere a unui text.

 Dislexia nu este o tulburare vizuală, aşa cum multă lume
crede, iar persoanele diagnosticate cu această problemă nu
sunt mai puţin inteligente decât cele normale. Există
numeroşi actori, antreprenori şi politicieni diagnosticaţi cu
dislexie care nu au lăsat această problemă să stea în calea
succesului lor.









 :

• Preşcolari – întârzierea vorbirii, învăţarea cuvintelor noi se face cu 
dificultate, lent, inversarea anumitor litere din cuvinte, deformarea 
cuvintelor sau înlocuirea acestora cu altele care sună la fel, dar au 
sensuri diferite, probleme cu pronunţia sau amintirea unor litere, numere 
ori culori etc.

• Şcolari – cititul cu voce tare se face cu dificultate, probleme cu
înţelegerea textului scris sau vorbit, dificultăţi în găsirea cuvintelor sau a
răspunsurilor potrivite la anumite întrebări, tulburări în ceea ce priveşte
depistarea asemănărilor şi diferenţelor dintre cuvinte, incapacitatea de a
pronunţa corect un cuvânt nou învăţat, timp îndelungat petrecut cu
rezolvarea temelor care presupun scris sau citit, evitarea activităţilor care
presupun cititul.

• Adolescenţi şi adulţi – dificultăţi de citire în gând sau cu voce tare,
scrisul şi cititul presupun un efort mai mare şi se fac lent, tulburări de
pronunţie, evitarea vorbitului în public, mai ales dacă implică cititul de pe
o foaie, pronunţarea incorectă a unor cuvinte, lipsa de înţelegere a unor
glume sau expresii, dificultate la formularea unei concluzii, învăţarea unei
limbi străine se face cu dificultate, problemele la matematică sunt greu de
rezolvat, îngreunarea, memoria de scurtă durată este slabă, numele
persoanelor şi mesajele nu sunt reţinute.











• Numarat – copiii cu discalculie reusesc sa invete sa
numere cuvintele, insa nu reusesc sa numere inainte
si inapoi, in special in grupuri de cate doua sau trei.

• Calcule – nu reusesc sa invete si sa retina operatiile,
iar chiar si atunci cand reusesc sa dea raspunsul
corect sunt nesiguri. De asemenea, lipsindu-le
gandirea matematica, chiar daca stiu ca 5+3=8, nu
realizeaza ca 3+5=8, sau ca 5+4=9.

• Numerele cu zerouri – nu relationeaza cuvintele zece,
o suta, o mie cu numeralele 10, 100, 1000.

• Masuri – nu se descurca cu banii, nu reusesc sa spuna
ora si de obicei nu inteleg nici concepte ca viteza
(km/h) sau temperatura.

• Orientare – nu au orientare in spatiu (nici notiunile de
dreapta si stanga), ceea ce duce la imposibilitatea de a
urma instructiuni sau de a se descurca cu harta.



 este asociată , în majoritatea 
cazurilor , cu dislexia;

 Poate fi confundată cu matematico 
fobia , adică disprețul inconștient 
față de domeniu generat de stilul 
didactic necorespunzător ;





 Dispraxia nu este un semn de slăbiciune musculară 
sau nivel de inteligență scăzut ci o structurare a 
sistemului nervos central care nu îi permite 
individului să- si coordoneze și să-și structureze 
activitatea ;

 Dispraxia afectează gradul de autonomie a 
individului , tehnoredactarea , capacitatea de 
merge pe bicicletă , de a participa la un joc 
structurat , cu reguli;

 Dispraxia , ca și celălalte bariere în învățare , nu 
sunt determinate de stilul parental dar este vital 
adoptarea unei strategii de integrare a individului 











 • ADHD in care predomina neatentia - mai frecvent in 
cazul fetelor. Presupune un sablon consistent si vizibil de 
dificultati de concentrare a atentiei, in special in sarcinile
care implica un efort mental sustinut (cum sunt sarcinile
scolare), dificultati de organizare si planificare a activitatilor
simple de zi cu zi, distractibilitate, superficialitate si
neglijenta in privinta bunurilor personale si activitatilor de 
realizat, dificultati in a intelege instructiuni verbale complexe, 
in a ramane la subiect in timpul unei conversatii si dificultati
in a povesti coerent o intamplare.
• ADHD in care predomina hiperactivitatea si
impulsivitatea - mai frecvent la baieti. Implica o activitate
motorie excesiva, o stare permanenta de agitatie, vorbit
excesiv, lipsa rabdarii si incapacitatea de a amana
gratificarea, nevoia de a primi pe loc ceea ce isi doreste, 
asumarea unor comportamente riscante fara o anticipare
corecta a consecintelor sau a pericolului.






