
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum depistăm un copil cu  

Dislexie  ? 

Profesor  logoped  

Cristu Ioana Octavia 



! Semnele predispoziţiei spre dislexie 
 

              Simptomele predispoziţiei spre dislexie pot fi observate 

încă din perioada preşcolară sau în clasele primare  în vorbire, 

mişcare, orientare în spaţiu, atenţie, percepţie sau memorie. În unele 

cazuri sunt observabile mai multe simptome, în altele numărul 

simptomelor este mai mic dar gravitatea lor este considerabil mai 

mare. 

 

 Factori de risc : 

 membri ai familiei care au avut probleme cu citirea, scrierea 

corectă, matematica, învăţarea unor limbi străine; 

 existenţa unor leziuni mărunte ale sistemului nervos, datorate 

problemelor din timpul sarcinii, naşterii premature, unor leziuni 

suferite în timpul naşterii, unor complicaţii la naştere 

 obligarea copilului stângaci să folosească mâna dreaptă. 



! Semne care pot fi observate în vorbirea copilului: 

 
 A început să vorbească mai târziu în comparaţie cu alţi copii. 

 Vocabularul şi capacitatea de exprimare s-au dezvoltat într-un ritm prea lent. 

 Îi creează greutăţi pronunţia sunetelor 

 Tulburările de pronunţie se corectează cu dificultate deşi participă regulat la 

activităţile logopedice. 

 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. 

 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 aude dacă un anumit sunet este prezent sau nu într-un cuvânt, are 

probleme în despărţirea unui cuvânt în sunetele componente, percepe incorect 

ordinea sunetelor într-un cuvânt. 

 Nu ascultă cu plăcere poveşti,  

 Nu are simţul ritmului. 



 

! Semne observabile în procesul de memorare: 

 

 Nu reţine poezii, cântece, le uită uşor.  

 Nu poate memora mai multe instrucţiuni, date, nume, numere 

de telefon. 

 Nu poate să redea instrucţiuni formate din mai multe 

elemente, nu poate executa precis instrucţiunea. 

 Învaţă greu cuvinte noi, are nevoie de repetări nenumărate  

 Este slab în jocurile de memorie. 

 



! Semne observabile în procesul de scriere: 

 

 Are probleme în percepţia concomităţii, în reproducerea unui 

şir de mişcări, de aşezare în rând. 

 Învaţă greu ordinea zilelor săptămânii, ale lunilor anului, 

ordinea numerelor. 

 Nu poate urmări mai multe instrucţiuni primite unele după 

altele, se încurcă dacă primeşte mai multe instrucţiuni. 

 Nu poate urmări regulile jocurilor, nu le poate respecta, nu 

poate prevedea paşii următori. 



! Semne observabile în schema corporală, orientarea spaţială a 

copilului: 

 

 Nu cunoaşte denumirea părţilor corpului, le confundă, nu se 

orientează corespunzător pe propriul corp. 

 Confundă direcţiile dreapta – stânga, se gândeşte mult care îi 

este mâna stângă şi cea dreaptă. 

 Nu poate urmări instrucţiunile referitoare la mişcări, nici 

dacă acestea îi sunt prezentate.  



! Semne observabile în percepţia vizuală a copilului: 

 

 Observă sau recunoaşte greu persoane cunoscute pe stradă, în 

mulţime, un anumit obiect într-o mulţime de obiecte (exemplu: o 

jucărie pe raftul cu jucării, o haină din dulap, etc.). 

 Observă greu o particularitate a unui obiect, are greutăţi în 

distingerea unui fragment dintr-o imagine. 

 Nu observă diferenţa dintre două obiecte (exemplu: îşi încalţă 

în mod regulat pantofii invers), nu observă diferenţa dintre două 

imagini, în fişele de lucru confundă figurile asemănătoare ca 

formă. 

 Nu reuşeşte să copieze figuri, nu are o strategie de copiere 




