جم� �ل ��ة ع ��رب� �ي ��ة م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جمال
الد�سلك�سيا و��ص�ع��وب��ات التعلم اخلا�صه

العدد الرابع  -فرباير 2007

توقيع مذكرة تفاهم
مع كلية التربية
الجمعية شاركت
حملة تعريفية عن
الدسلكسيا في المجمعات
في المؤتمر الدولي لصعوبات
واألسواق
التعليم في الرياض

رئي�س التحـــرير

مـحـتـويات الـعـدد

�أ .حممد يو�سف القطامي
رئـي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا

FFF

مـديـر التحـــرير

�أ� .أحمد �إبراهيم حذيفة
املدير العام للجمعية

3

4

اف �ت �ت��اح دورة ت��دري �ب �ي��ة ل�شهادة
الد�سلك�سيا بالتعاون مع

5

الإ�شراف العام

�أ .حممد املالكي
�أ .فالح الف�ضلي

جمعية الد�سلك�سيا
و «كلية الرتبية» وقعتا
مذكرة تفاهم

Direct Learning

FFF

FFF

�أ�سرة التحرير

6

بريتي نري � -شي�ستـا ناز
طلعت يو�سف
حيــــاة امل�سلم � -سمري املالح
FFF

ت�صوير

حممد حمدي
�ضرورة مراعاة
طلبة الد�سلك�سيا �أثناء
الإمتحانات

�ضمن فعاليات اللقاءات ال�شهرية
للجمعية ...مارتن ترينر  :مفهوم
جديد لت�شخي�ص الد�سلك�سيا

8
حــمــلـة تعريفيـــة يقـــــوم بهـــا
طلبة اجلامعة يف املجمعات
والأ�سواق

10
اجلمعية الكويتية �شاركت يف
امل�ؤمتر الدويل ل�صعوبات التعلم
يف الريا�ض

واقر�أ يف هذا العدد

FFF
الآراء املن�شورة من قبل �أي م�ؤلف يف هذه
املجلة تعرب عن الآراء ال�شخ�صية مل�ؤلفها
فقط ،وال تعرب بال�ضرورة عن �أراء اجلمعية
الكويتية للد�سلك�سيا ،واجلمعية ال تعتمد �أي
من الكتب �أو الأ�ساليب �أو املنظمات التي قد
تعلن يف جملتها �أو على موقعها الإلكرتوين.
ح �ـ �ـ �ق �ـ �ـ��وق امل �ـ �ـ �ـ �ل �ك �ي �ـ �ـ �ـ��ة ال �ـ �ـ �ف �ك��ري��ة مل �ح �ت��وي��ات ه � ��ذه املجلة
حمـفـــوظة للجمعية الكويتية للد�سلك�سيا © 2007

اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا

الـعـمـــريــة  -قـطـعــة � - 4شــارع الـعمـريــة،
بلوك رقـــــم � - 4صندوق بريد  ،180الفروانية الرمز
الربيدي  1812الكويت
هاتف� 4757984 :أو 4757986
فاك�س00965 4757908 :
بريد �إلكرتوين contact@q8da.com :

FFF

�أ�سعـار الإعـالنـات يف جمـلة الد�سلك�سيا
كلمة العدد .....................................

2

�أخبار حملية ......................................

3

�صفحة الغالف الداخلية بالألوان  650د.ك

�أخبار عاملية ...................................

10

مقال ..................................................

11

الـ�صفحـــة الـثــالـثـــة

بالألوان  500د.ك

ركن املعلم .......................................

18

ركن الوالدين .....................................

22

ال�صفحـة الـمتو�سطة

بالألوان  450د.ك

ركن اخلرباء ..................................

28

ردود اخلرباء .......................................

29

�صفحة داخلية كاملة

بالألوان  300د.ك

ن�صف �صفحة داخلية

بالألوان  200د.ك

قر�أت لك 30 ..........................................

التكنولوجيا .............................

31

ربــع �صفحـة داخـليـة

بالألوان  100د.ك

ركن

بالتعاون مع معهد  Dired Learningببريطانيا

ا�ستطاعت اجلمعية الكويتية خالل ال�سنوات املا�ضية �أن تبذل الكثري من اجلهد و�أن
تطرق العديد من الأبواب لن�شر الوعي بني فئات املجتمع الكويتي والعربي على ال�سواء .مل
ن�� ُأل جهدا يف طرق جميع الأب��واب التي ميكن �أن متد لنا يد العون ،ونحمد اهلل �أنه ما من
باب طرق �إال كانت لدينا ا�ستجابة جيدة ،وال�شكر يف ذلك يرجع �إىل اهلل �سبحانه وتعاىل �أوال،
ومن �آمنوا ب�صدق ر�سالتنا و�أهدافنا ثانيا ،وا�ستعداداتهم لدعم لبنات بناء هذا املجتمع ثالثا.
لقد عملنا خالل هذه الفرتة على امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي لرفع الوعي بني كل املعنيني
بالعملية التعليمية وتربية الطفل من م�سئولني ومعلمني و�إداريني و�أولياء �أمور ،و�سن�ستمر
على هذا املنوال حتى نحول عامل �أطفال الد�سلك�سيا �إىل عامل ال يعرف الف�شل وال الإحباط.
وال يت�أتى هذا بالطبع �إال من خالل م�ساعدتكم ودعمكم.
ي�سعدين اليوم �أن �أعلن �أن جهودنا ال تذهب �سدى ..وه��ا نحن نر�صد بع�ض ثمارها.
و�أحدث هذه الثمرات تلك املبادرة التي �أ�سعدتنا كثريا ك�أ�سرة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا
حيث ات�صل بنا يف املقر اجلديد للجمعية بالعمرية ممثال عن جمموعة من ال�شباب الكويتي
من طلبة وطالبات كلية الطب – جامعة الكويت مطالبني بعقد اجتماع .وكعادتنا يف مثل
هذه املواقف  ،قمنا بعمل الرتتيبات الالزمة ال�ستقبال هذه النخبة التي جاءتنا برغبتها
للمزيد من املعرفة عن الد�سلك�سيا و�آثارها على �أفراد املجتمع� ....إال �أننا فوجئنا ب�أن ه�ؤالء
ال�شباب مل ي�سعوا �إىل ذلك فقط  .فقد جاءونا حمملني مب�شروع زادنا بهم فخرا وتقديرا
لهم وجلهودهم و�أفكارهم ..نعم لقد �أتانا ه��ؤالء ال�شباب متطوعني لعمل «حملة �صديقة
للد�سلك�سيا يف جممعات و�أ�سواق الكويت» .لقد برزت لديهم هذه الفكرة بعد �إدراكهم لت�أثري
�صعوبات التعلم وخا�صة الد�سلك�سيا على لبنات املجتمع الكويتي و�أهمية التدخل املبكر

افتتاح الدورة التدريبية الثانية عشرة
�شهد �شهر نوفمبر  2006انطالقة الدورة التدريبية الثانية
ع�شرة لتدري�س الأطفال ذوي الد�سلك�سيا وهي دورة تدريبية
تمهيدية لإعداد المعلمين و�أولياء الأمور المهتمين للتعرف
على �سبل م�ساندة ودع��م الأف����راد ذوي الد�سلك�سيا في
ال�صف الدرا�سي وكذلك في المنزل .لقد كان الإقبال على
هذه ال��دورة قوياً و�سريعاً وكثيفاً مما حدا بنا �إلى تق�سيم
هذه الدورة على مجموعتين ال�ستيعاب جموع المتقدمين.
كان جدول الدورة على � 5أ�سابيع بمعدل � 4ساعات �أ�سبوعياً،
روعي فيها اال�ستجابة لظروف المعلمين و�أهمية عامل الوقت
بالن�سبة لهم .كانت محا�ضرة منت�صف الأ�سبوع تركز على
توفير المادة العلمية وعر�ض محتوى ف�صل كامل من محتوى
الدورة ،بينما خ�ص�صت المحا�ضرة الثانية للمناق�شة وعر�ض
الحاالت وتبادل المعلومات والخبرات بين زمالء ال�صف.
كانت ا�ستجابات المعلمين لهذا الجدول وتوزيع المحا�ضرات
جيدة ،حيث علق بع�ضهم قائ ً
ال الواجبات �شاملة� ،إال �أن ادائها
يمكن �أن يتم ب�سهولة ب�سبب هذا الجزء العملي والمناق�شة
وعلق �آخر نحن �أف��راد النملك الكثير من الوقت ،لكن عب�أ
الواجبات لم يكن ثقي ً
ال لقد كان الجزء العملي والمناق�شة
فر�صة رائعة لمراجعة معلومات الطالب وتحليلها وت�صحيح
ما قد ي�شوبها من خط�أ مما �س ّهل على الدرا�سة انجاز فرو�ض
ال��دورة وهي عبارة عن خم�سة �أ�سئلة بمعدل �س�ؤال واحد
عن كل ف�صل من ف�صول كتاب الدورة �أو ) (15تمرين عملي
بمعدل  3تمارين لكل ف�صل  ..ف�ضل بع�ض الطالب المزج

بين التمارين العملية والواجبات النظرية مما القى ترحيباً
كبيراً من معلمي الدورة لأنه �إن دل على �شيء فيدل على
مدى تفهم المتدربين للمحتوى النظري الدورة والقدرة على
تطبيقه على �أر�ض الواقع بعد المناق�شات ودرا�سة الحاالت.
�أبدى الكثير من المتدربين �إعجابهم بمحتوى الدورة ،و�أثنوا
على المدربين لما قدموه من معلومات و�أفكار �أجابت على
الكثير من ت�سا�ؤالتهم وف�سرت العديد من مالحظاتهم داخل
ال�صفوف والتي كانت عالقة في الذاكرة ك�أ�سئلة ال �إجابة
لها� ،أو ف�سرت �أحياناً على �أنها �إهمال من جانب الطالب
�أو الأ�سرة و�أحياناً معلم المرحلة ال�سابقة“ .لقد تعلمنا
الظواهر والأع��را���ض والآن جاء دورن��ا للعمل مع الطالب
وول��ي الأم��ر لدعم الطالب معنوياً و�أكاديمياً للو�صول به
�إلى بر الأم��ان وم�ساعدته في تحقيق �آماله وطموحاته”.
علق �أحد متدربي ال��دورة .من الجدير بالذكر �أن متدربي
الدورة  12كانوا الأ�سعد حظاً عن متدربي الدورات ال�سابقة
حيث ق��ام ال�سيد /محمد القطامي رئي�س مجل�س �إدارة
الجمعية الكويتية للد�سلك�سيا بتقديم فكرة مف�صلة عن
برنامج  CoPSالعربي والهدف منه وتطبيق االختبارات
وطرق تحليل االختبارات للتعرف على نقاط القوة لدى فرد
الد�سلك�سيا لم�ساعدته في تطويرها كتعوي�ض عن نقاط
ال�ضعف لديه .مبروك لمتدربينا اجتياز الدورة  12وي�سعدنا
منحكم �شهادة اجتياز الدورة معتمدة من الجمعية و�شهادة
�أخرى م�صدقة من بريطانيا من معهد .Direct Learning

ملعاجلة م�شكالت الد�سلك�سيا و�آثارها.
�أبنائي وبناتي ..ال ي�سعني �إال �أن �أ�سجل فخري واعتزازي بكم ومببادرتكم ،وان �أمد لكم
كل عون من خالل خرباتنا ومعلوماتنا و�أبحاثنا يف هذا املجال لإثراء هذه احلملة.
حممد القطامي
						
رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية
للد�سلك�سيا
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جمعية الدسلكسيا و«كلية التربية»
وقعتا مذكرة تفاهم
وتنظيم الندوات وور�ش العمل
وقعـــت اجلمعيـــة الكويتيـة
واحللقات النقا�شية وتبادل
للد�ســلك�سيا وكلية الرتبية
الوثائق وم�صادر املعلومات
يف جامعـــة الكويت مذكرة
والـــدوريـــــات واملطـبــــوعات
ت��ف��اه��م ت���ه���دف اىل تعزيز
وتبادل اال�ست�شارات من خالل
التعاون والتن�ســـيق العلمي
اال�ستعانة باخلرباء واملخت�صني
امل�����ش��ت��ـ��ـ��ـ��رك وال��ت��ط��وي��ر يف
لدى الطرفني و�إيجاد برامج
املجاالت الأكادميية واملهنيـــة
التوعية الإر�شادية ودعم
والتدريبيــة املتعلقة بظاهرة
�أية �أن�شطة �أخرى تعود على
ع�سر ال��ق��راءة )الد�سلك�سيا(
الطرفني بالفائدة امل�شرتكة.
يف ال��ك��وي��ت ،ودع����م �أعمال
القطامي وال�سهل يتبادالن �أوراق مذكرة التفاهم
ول��ق��د مت ت��وق��ـ��ـ��ي��ع مذكرة
وج����ه����ود ال���ل���ج���ن���ة العليا
للمع�سرين قرائياً مبدار�س التعليم العام بدولة الكويت.
التفاهم من قبل عميد كلية الرتبية يف جامعــــة الكويت
و�أعلن رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا
د .را�شد علي ال�سهل ورئي�س جمل�س �إدارة اجلمعيــــة
حممد القطامي �أن �إبرام مذكرة التفاهم ميهد للتعاون بني
الكويتيـــة للد�سلك�سيا حممد القطامـــــي وبح�ضــــور د.
الطرفني ويهدف �إىل ت�شجيع الدعم امل�ستمر يف املجاالت
عـــبا�س معــــريف نائب العميد لل�ش�ؤون العلميـــة ود .ف�ؤاد
امل�شرتكة بني كلية الرتبية يف جامعة الكويت واجلمعية وفقا
الع�صفـــور نائب العميد لل�ش�ؤون العلمية و د .علي �شهاب
للقواعد والنظم املتبعة لدى الطرفني ومنها التدريب من
العميد امل�ساعد للأبحاث واال�ست�شارات والتدريب بكلية
خالل اال�ستعانة باخلربات املحلية والإقليمية والعاملية ويف
الرتبية ود .علي عبدالرزاق الكاظمي م�ساعــــد نائب
جمال برامج الدرا�سات العليا والدرا�سات البحثية وامليدانية
مـــديــــر ال�ش�ؤون العلمية.
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ضرورة مراعاة طلبة الدسلكسيا
أثناء اإلمتحانات
دعا رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا
حممد يو�سف القطامي ر�ؤ���س��اء اللجان واملالحظني
واملراقبني وامل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية �إىل توجيه عناية
�أكرب بالطلبة الذين يعانون من بع�ض امل�شكالت التعليمية
املتعلقة ب�صعوبات التعلم )الد�سلك�سيا( �سواء كان ه�ؤالء
الطلبة يف املرحلة الثانوية �أو املتو�سطة �أو االبتدائية.
و�أكد على �أهمية �أن يحر�ص امل�س�ؤولون على توفري وقت
�إ�ضايف لهم �أثناء �أداء االمتحانات وذلك ح�سب قدراتهم
وامكانياتهم وعدم �إ�شعارهم برهبة انتهاء الوقت الأمر
ال��ذي يجعلهم يف قلق م�ستمر مما ينعك�س �سلبا على
�أدائهم �أثناء االمتحانات و�أن يعمل امل�س�ؤولون على �إدخال
الطم�أنينة والراحة �إىل نف�سيتهم وح�ضهم على العطاء
و�إ�شعارهم ب�أنهم �أهل لهذا الدور والت�أكيد على فهمهم
الأ�سئلة وعدم الرتكيز على تن�سيق وح�سن اخلط ل�صعوبة
ذلك عليهم.

وذكر القطامي �أن الد�سلك�سيا �إحدى �صعوبات التعلم ومتثل
ن�سبة كبرية من جمموع �صعوبات التعلم والتي حتدث نتيجة
خللل يف تركيب الدماغ ي��ؤدي �إىل تغري يف بع�ض الوظائف
الذهنية مما ينتج عنه �ضعف يف القراءة والكتابة والذاكرة
الق�صرية الأج���ل وحتليل الأ���ص��وات وال�ترك��ي��ز وق��د تكون
م�صاحبة ل�صعوبات �أخرى مثل فرط الن�شاط وت�شتت االنتباه.
و�أن الد�سلك�سيا وراثية وتظهر عند الذكور �أكرث من الإناث.
و�أو�ضح �أن اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا تهتم بفئات الطلبة
الذين يعانون من �صعوبات الد�سلك�سيا على م�ستوى املرحلة
االبتدائية حيث �أقامت م�شروع املدار�س ال�صديقة ومت تطبيقه
على مدر�ستني يف منطقة العا�صمة وحويل التعليميتني وجار
الآن تقنني اختبار فرز لت�شخي�ص الأطفال الذين يعانون من
الد�سلك�سيا على م�ستوى مدار�س الكويت �إ�ضافة �إىل بع�ض
امل�شاريع التي ت�ساهم يف تقدمي امل�ساعدة والعون لهذه الفئة
يف املجال التعليمي وتوفري الو�سائل الت�شخي�صية لهم.

5

�ضمن فعاليات اللقاءات ال�شهرية للجمعية

التنظيم

مارتن تيرنر:
مفهوم جديد لتشخيص الدسلكسيا
�ضمن اللقاءات ال�شهرية للجمعية الكويتية للد�سلك�سيا
نظمت اجلمعية حما�ضرة ا�ست�ضافت فيها اخلبري
الربيطاين مارتي ترينر حا�ضر فيها حول ت�شخي�ص
الد�سلك�سيا .ولقد افتتح املحا�ضرة رئي�س جمل�س �إدارة
اجلمعية �أ  -حممد يو�سف القطامي اكد فيها �أهمية
هذه املحا�ضرة
للتعريف بالد�سلك�سيا وا�سبابها م�شرياً �إىل ان�شطة
الرابطة املختلفة وخا�صة الدورات التدريبية التي تقيمها
اجلمعية ب�صفة دوري��ة داعياً �إىل الت�سجيل يف هذه
الدورات ملن يرغب .ومن جهته قال اخلبري الربيطاين
مارتن ترينر ان اختبارات ت�شخي�ص الد�سلك�سيا تتم

اخلبري الربيطاين
مارتن ترينر
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با�ستخدام �إختيارات نف�سية يف �سياق تاريخ النمو والتعلم
لكل من الطفل وا�سرته م�شريا اىل �أن االطفال الذين
يعانون من الد�سلك�سيا لديهم جمموعة من ال�صعوبات
منها املعاجلة ال�صوتية والذاكرة اللفظية والقدرة على
القراءة والكتابة واحل�ساب والتتابع والتنظيم ال�شخ�صي
وال�سلوك و�ضعف الدافعية وتقدير الذات.
واك��د اخلبري الربيطاين ان الد�سلك�سيا هي جمموعة
تباينات ب�ين ال��ق��درات ل��دى االط��ف��ال ل��ذا ميكن جمع
االختبارات النف�سية والقدرات معا وح�ساب متو�سطاتها
معا وتقييم التباين بينها عند حتليل قدرات الفرد.
وقال ان الد�سلك�سيا تتــــوزع حـــ�سب �شدة احلالة اذ
بينت درا�سات املعهــــد الربيطاين الد�سلك�سيا ان هناك
 14يف املئة من االطفال الذين مت ت�شخي�صهم يف املعهد
ا�صاباتهــــم �شديـــدة.
�شدد مارتن ترينر على �أهمية التدخل املبكر مل�ساعدة
االطفال الذين يتم الك�شف عــن ت�صنيفهم على �أنهم
من فئة الد�سلك�سيـا لأن التغلب على
امل�شكلة يعتمد اىل ح��د كبري على
التدخل حيث �أن ن�سبة النجاح عند
التدخل يف �سن � 6سنوات ت�صل اىل
ن�سبة  ٪80وتقل هذه الن�سبة بن�سب
كبيــــرة مــــع التقـــدم يف العمــر تقل
اىل  ٪45عند التدخــــل يف �ســن
التا�سعة لت�صل ن�سبة جنــــاح التدخل
اىل  ٪10يف �سن الثانيـــة ع�شــــرة �أو
�أك�بر� .إال �أن هـــــذا ال يعني �أنعدام

 11يف املئة من
الطالب يعانون
الد�سلك�سيا
وعلى املعلمني التكيف
معهم

احل�ضور يف حما�ضرة كيفية ت�شخي�ص الد�سلك�سيا

�سبــــل م�ساعـــدة فــرد الد�سلك�سيا لأنــــه ميكن دائماً
ايجاد �سبـــل مالئمة مل�ساعدتـــــه يف القــــراءة والــــكـتـــابة
ومهــــارات التهجئة ،ومهارات الواجبــــات املنزليــــة،

وم�������ه�������ارات
ال�شخ�صي.
كما �أ���ش��ار د .ت�يرن��ر ايل
اال���ض��ط��راب��ات النمائية
التي قد يكون لها ت�أثري
علي التح�صيل االكادميي
ل��ل��ف��رد واملتخ�صي�صني
القائمني علي ت�شخي�صها
واقرتاح الربنامج العالجي
لها .و�ضرورة التوا�صل مع
منفذي اخلطة العالجية
ومراجعتها ب�صفة دورية
لقيا�س م��دي ال��ت��ق��دم يف
م�����س��ت��وى الأداء لتقرير
جناح اخلطة العالجية الفردية �أو الأداء لال�ستمرار
يف اخلطة العالجية الفردية �أو تعديلها لتتنا�سب مع
�إحتياجات الفرد و�إمكانياتنه.

بالتعاون بني مركز تقومي وتعليم الطفل وال�صندوق الوقفي

فيلم تعريفي توعوي  DVDبصعوبات
التعلم في الكويت

من �ضمن الأهداف التي ت�سعى �إليها الهيئات والم�ؤ�س�سات
التعليمية ن�شر ال��وع��ي بق�ضايا التعلم .ف��ي ه��ذا الإطار
ا�ست�ضاف مركز تقويم وتعليم الطفل برعاية كريمة من
ال�صندوق الوقفي للتنمية ال�صحية التابع للأمانة العامة
للأوقاف الخبير الأمريكي �شارلز هينز ا�ستاذ م�ساعد بمعهد
المهن ال�صحية بم�ست�شفى ما�سي�شوت�س العام والدكتورة
نيبال بور�سلي ا�ستاذ م�ساعد بكلية ال�صحافة والإع�لام -
جامعة الكويت برعاية كريمة من برنامج الأم��م المتحدة
الإنمائى بهدف تنفيذ م�شروع فيلم وثائقي تعريفي ب�صعوبات
التعلم في الكويت وطرق اكت�شافها و�سبل تقديم الم�ساعدة

لمطالب �صعوبات التعلم في كال من المنزل والمدر�سة.
وال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ه���ذا الفيلم التعريفي المترجم
�سيعر�ض بال�صوت وال�صورة بع�ض مظاهر �صعوبات التعلم
ال��ذي ق��د يف�سرها الكثير م��ن الآب���اء والمعلمين ب�صورة
خاطئة على �أنها نوع من الك�سل �أو الغباء �أو عدم الجدية
ف��ي ال��م��ح��اول��ة م��ن قبل ال��ت��ل��م��ي��ذ ...نعم �سيكون الفيلم
بمثابة نوع من الم�ساندة والدعم للطفل بالدرجة الأولى
وللقائمين على رعايته م��ن جهة �أخ���رى ب��الإ���ض��اف��ة �إلى
معلومات وافية عن الجهات التي توفر الدعم لأفراد هذه
الفئة محلياً و�إقليمياً وعالمياً ..جهود ت�ستحق الإ�شادة.
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حملة تعريفية يقوم بها طلبة اجلامعة يف املجمعات والأ�سواق

حذيفة :الدسلكسيا حقيقة في المجتمع
الكويتي ونعمل إليجاد وسائل التشخيص والعالج
مت�شياً مع ر�ؤية ر�سالة اجلمعية الكويتية
للد�سلك�سيا ،ال�سيما يف جمال ن�شر الوعي
بالد�سلك�سيا وامل�شكالت املرتبطة به بني
�أف���راد املجتمع .ا�ستقبل ال�سيد /احمد
حذيفة امل��دي��ر ال��ع��ام للجمعية الكويتية
للد�سلك�سيا جمموعة من طلبة وطالبات
كلية الطب حمملني بفكرة عن حملة �صديقة
للد�سلك�سيا لن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع
الكويتي ي اال�سواق واملجمعات واحلدائق
العامة للو�صول �إىل �أكرب قطاع من املجتمع.
�أب��دى حذيفة �إعجابه بالفكرة واخلطوط

�أحمد حذيفة

الطالبات امل�شاركات يف بحملة تعريفية
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العري�ضة خلطوات  /مراحل امل�شروع وكانت
الفرحة �أكرب باجلدول الزمني الذي �صمموه
ملراحل تنفيذ احلملة ،وواف��ق على الفور
على تويل �إدارة احلملة وا�ستعداد اجلمعية
للإ�شراف عليها وتقدمي يد العون بكل ما
متلك من خربة و�إمكانيات يف هذا املجال
ل��دع��م ال��ه��دف النبيل لأط��ب��اء امل�ستقبل.
بد�أت اخلطوات الأوىل لإعداد فريق العمل،
بعد االت��ف��اق على خطة احلملة وجدول
ال��ع��م��ل ..وك��ان��ت �أوىل اخل��ط��وات العملية
هي �إعداد اللجنة الإعالمية والتي �ستكون

م�سئولة ع��ن خماطبة اجلمهور
ح��ي��ث مت ت�صميم دورة مكثفة
للمتطوعني يف اللجنة العلمية
مل��دة ي��وم�ين مت خاللها مناق�شة
تعريف الد�سلك�سيا ،و�أعرا�ضها،
والنظريات التي تداولت �أ�سبابها،
وا�سرتاتيجيات ال��ع�لاج ،و�سبل
تقدمي امل�ساعدة لهذه الفئة ودور
امل��ع��ل��م وويل الأم����ر يف العالج،
ودور التكنولوجيا احل��دي��ث��ة يف
التغلب على �أعرا�ض الد�سلك�سيا.
ق��ال حذيفة �أن احلملة تهدف
�إىل التعريف بحالة الد�سلك�سيا بعد �أن �أكدت الدرا�سات
العاملية انت�شار هذه احلالة بن�سبة ما بني  ٪ 15-5من تعداد
ال�سكان ،وت�أكيد الدرا�سات املحلية �أن ن�سبة الد�سلك�سيا بني
�أطفال املدار�س  ٪ 6.29مما يتطلب مواجهة هذه الظاهرة
واحلد منها با�ستخدام كل الو�سائل وال�سبل ،وتوفري �سبل
الت�شخي�ص والعالج لها ،م�شرياً �إىل �أن االجتماعات الأوىل
للحملة عقدت يف �أول دي�سمرب  ،2006لبحث و�سائل
الدعم و�إيجار امل�سارات الناجحة لتوعية املجتمع و�إر�شاد
الأفراد �إىل كيفية التعامل مع هذه ال�صعوبة التعليمية.
هذا �إىل جانب �إع��داد الن�شرات والإعالنات التعريفية
والعرو�ض التقدميية واال�ستبيانات ا�ستعداداً لبدء احلملة.
ودع��ا حذيفة امل�ؤ�س�سات والهيئات الأهلية واحلكومية

امللكي يحا�ضر للطلبة

وجمموعات الطلبة امل�شاركة بحملة

�إىل دعم �أعمال احلملة التي تهدف بالنهاية �إىل رفع
الوعي مب�شكالت الد�سلك�سيا بني قاعدة عري�ضة من
املجتمع والتوعية ب�سبل ال��دع��م وامل�����س��اع��دة املالئمة
يف ت��ل��ك احل����االت ،وك��ذل��ك ب��اجل��ه��ات ال��ت��ي ي��ج��ب �أن
يلج�أ �إليها الفرد للت�شخي�ص واق�ت�راح ا�سرتاتيجيات
العالج املالئمة ،و�إج���راء الت�شخي�ص املبكر ودوره يف
جناح امل�صابني بالد�سلك�سيا للتغلب على هذه امل�شكلة.
وذكر حذيفة �أن اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا تهدف
�إىل تطوير اخلدمات التي ت�ساعد يف مراعاة �إحتياجات
املع�سرين ق��رائ��ي�اً يف الكويت وتطوير �أدوات الفرز
والت�شخي�ص و�إي��ج��اد برنامج التدخل وال��ع�لاج املبكر
للتخفيف من م�شاكل الد�سلك�سيا عند الطلبة� ،إىل
جانب �أن اجلمعية يف �صدد تطوير برنامج تدري�س
تخاطب احلوا�س املتعددة والتي ميكن ا�ستخدامها من
قبل املعلمني كمدخالت لربنامج الت�صحيح والعالج
للد�سلك�سيا .و�أ�ضاف �أن اجلمعية وبالتعاون مع وزارة
ال�ترب��ي��ة افتتحت ق��ب��ل ع��ام�ين م��در���س��ت�ين �صديقتني
للد�سلك�سيا �إحداهما للبنني والأخ���رى للبنات ،حيث
مت تطبيق التجربة الربيطانية على هاتني املدر�ستني،
م�����ش�يراً �إىل �أن اجلمعية ت�سعى للتو�سع يف افتتاح
مدار�س �صديقة للد�سلك�سيا وبالتعاون مع وزارة الرتبية
يف جميع املناطق التعليمية خ�لال الأع����وام املقبلة.
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اجلمعية الكويتية �شاركت يف امل�ؤمتر الدويل ل�صعوبات التعلم يف الريا�ض

الذاكرة العاملة ،اللغة والقراءة

استعرضنا التجربة الكويتية في كيفية
الكشف المبكر عن الدسلكسيا

مــــــــــايـــــــــــــو 2000
الكاتب :ماك�سني .ل .يوجن

حممد القطامي:

�شاركت اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا يف امل�ؤمتر الدويل
ل�صعوبات التعلم وال��ذي عقد خالل فرتة من 22 - 19
نوفمرب  2006يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية حيث
ا�ستعر�ض رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية الكويتية للد�سلك�سيا
حممد يو�سف القطامي التجربة الكويتية يف كيفية
التعرف املبكر على الد�سلك�سيا ،ونال العر�ض ا�ستح�سان
احل�ضور ملا فيه من معلومات و�أن�شطة قامت بها اجلمعية
منذ �إن�شائها �إ�ضافة اىل �إجنازات اجلمعية التي من �أهمها
الك�شف املبكر عن حدوث الد�سلك�سيا والدرا�سة امل�سحية
لتالميذ م��دار���س الكويت و�إن�����ش��اء امل��دار���س ال�صديقة
والربامج والأن�شطة التعريفية والرتفيهية والتعاون يف هذا
املجال مع الدول العربية والأجنبية و�سبل الإ�ستفادة من
اخلرباء العامليني يف هذا املجال .وكيف ا�ستفادت الكويت
من التجربة الربيطانية والأمريكية وم�شاركة اجلمعية يف
الفعاليات وامل�ؤمترات العاملية والدولية.
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بداية كل عام تشهد ميالدا
جديدا لـ  BETTالمعرض السنوي
لوسائط التعلم
يعد معر�ض � BETTأح��د رواد تكنولوجيا احلا�سب االيل يف
جمال التعليم .حيث يجتذب املر�ض احدث املنتجات يف جمال
و�سائط التعلم من اكرث من � 600شركة مناف�سة ،كما يحر�ص على
زيارته �سنويا ما يربو اىل  28000زائر .ي�شهد هذا احلدث تفاعال
متميزا بني منتجي الو�سائل التعليمية وجمهور امل�ستهلكني
على مدار اربعة ايام متتالية BETT .هو املكان االمثل لر�ؤية
الكثري من االفكار املثرية يف جمــــال الو�ســـائل التعليميــة ،واخر
تقنيات العلم يف جم��ال التكنولوجيا  ،باال�ضافة اىل احللول
التعليمية التعليمية ذات االثـــر املبــــا�شر ،وااله��م من هذا كله
التعرف على كيفيـة توظيف التكنولوجيا يف جمال التعليم.
يعد هذا املعر�ض جزءا من التقومي ال�سنوي جلميع املهتمني
بالتعليم وو�سائط التعلم ،يحر�ص فيه الكثري من القائمني
على العملية التعليمية م��ن معلمني واول �ي��اء ام��ور وغريهم
على زيارة املعر�ض للتعرف على ما جاء به العار�ضون من بقاع
االر�ض يف جمال تكنولوجيا التعليم.
نعم ،ي�ستحق املعر�ض ان يو�ضع يف روزنامتك للعام القادم.

�أن���������ص����ت����ت جنيفر
ذات ال��ث��م��ان �سنوات
ب��ع��ن��اي��ة �إىل املدر�سة
ت��ق��ول ل��ل�����ص��ف “ بعد
االنتهاء من ورقة عمل
ال��ري��ا���ض��ي��ات ،قوموا
ب ��إخ��راج كتاب القراءة
و�أجيبوا على الأ�سئلة
يف ن��ه��اي��ة ال�صفحة
اخلام�سة ع�شر” بد�أ
ال��ت�لام��ي��ذ يف العمل
ب�سرعة� ،إال �أن جنيفر
رفعت يدها بفزع وطلبت من املدر�سة تكرار التعليمات.
على الرغم من �أن جنيفر تلميذة ذكية� ،إال �أن مثل تلك التعليمات
ال�شفهية ي�صعب على جنيفر فهمها كباقي التلميذات.
هل تعاين جنيفر من م�شكلة انتباه� ،أو �أنها بب�ساطة قد
ن�سيت ما قالته املدر�سة؟ احلقيقة �أن جنيفر تلميذة ذكية،
لكن لديها م�شكالت يف الذاكرة العاملة مما يجعل املهام
الروتينية مثل �إتباع التعليمات ال�شفهية الطويلة �أمرا معقدا
وحمبطا بالن�سبة لها.
ما الذاكرة العاملة؟
هل تختلف الذاكرة العاملة عن الذاكرة ق�صرية الأمد؟
وكيف ت�ؤثر الذاكرة العاملة على قدرات اللغة والقراءة
لدى الأطفال؟ �صاغ الباحثان االجنليزيان باديل و هيت�ش،
يف الثمانينيات من هذا القرن ،م�صطلح الذاكرة العاملة
للإ�شارة �إىل القدرة على االحتفاظ باملعلومات والأفكار
يف الذاكرة امل�ؤقتة يف �أثناء حل م�شكلة �أو �أداء مهمة معينة.
�أظهرت باديل �أي�ضا وجود “�إدارة مركزية” �أو نظام ع�صبي
يف اجلزء اجلبهي من املخ م�سئول عن معاجلة املعلومات
يف الذاكرة العاملة .و�أطلقت ا�صطالح “احللقة املف�صلية”

على عملية التكرار
ال���ل���ف���ظ���ي ال�سريع
للمعلومات التي يجب
تذكرها ،والتي ت�ساعد
ب�صورة كبرية يف حفظ
املعلومات يف الذاكرة
العاملة.
وكمثال على الذاكرة
ال��ع��ام��ل��ة ،تخيل معي
ما يلي� ”،أن��ك �ضللت
ال���ط���ري���ق يف �أث���ن���اء
ال����ق����ي����ادة حل�ضور
اجتماع ،فتتوقف لت�س�أل عن املكان عند �أول حمطة وقود
ليبلغك العامل باالجتاهات كما يلي” قم بااللتفاف ميينا
ٍ
مبان حتى ترى
عند �أول �إ�شارة �ضوئية ،ثم اعرب ثالث
عالمة “قف” وقم بااللتفاف ي�سارا �إىل �شارع دم�شق ،ثم
ابحث عن لوحة خ�ضراء كبرية على بعد نحو مبنيان يف
�شارع على بن �أبي طالب  ،وادخل موقف ال�سيارات” “
الحظ انه حتى عند قراءة هذه التعليمات ،تخيل البع�ض
ب�أنه يقوم بتكرار االجتاهات مرات وم��رات بينما يقود
�سيارته �إىل وجهته وذلك با�ستخدام “احللقة املف�صلية”
اخل��ا���ص��ة ب���ه .ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال���ذاك���رة ال���ذي نحتاجه
لالحتفاظ باملعلومات يف عقولنا �أثناء القيام بالعمل يدعى
الذاكرة العاملة� .أما الذاكرة ق�صرية املدى ف�إنها حتتفظ
باملعلومات لفرتة وجيزة فقط .والنوع الثالث من الذاكرة
“الذاكرة طويلة املدى” فهي ذلك اجلزء من الذاكرة الذي
يتم فيه تخزين هذه املعلومات املعاجلة من قبل الذاكرة
العاملة ب�صورة دائمة )مما ي�ساعدنا يف القيام بنف�س
املهام مرة �أخ��رى(� .إذا الذاكرة العاملة هي نظام ن�شط
وو�سيط ملعاجلة املعلومات يف امل��خ .وهي نظام الذاكرة
الذي ن�ستخدمه جميعا يف حياتنا اليومية.
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اللغة ،التعلم ،الذاكرة العاملة

�إال �أن �ضعف الذاكرة العاملة يعد م�شكلة كبرية لدى العديد
من الطال ب واملراهقني  .ذلك لأنها م�سئولة عن فهم اللغة
ال�شفهية ،وفهم املقروء ،وكتابة اجلمل والفقرات والق�ص�ص،
وحل امل�شكالت ،و�أداء بع�ض العمليات احل�سابية .بينت بع�ض
الدرا�سات التي اجريت على جمموعة �أطفال يعانون من
الت�أخر ال�شديد يف النمو اللغوي ولديهم معدل ذكاء عادي
يف اجلوانب غري اللفظية� -أن لديهم م�شكالت يف الذاكرة
العاملة .ويتم الإ�شارة �إليهم على �أنهم يعانون من �صعوبات
نوعية يف اجلانب اللغوي وب�أنهم عر�ضة ملواجهة �صعوبات
يف عملية التعلم .كما بينت الدرا�سات �أي�ضا �أن الأطفال بني
�سن � 6 ،4سنوات الذين يعانون �صعوبات نوعية يف اللغة و
ذاكرة عاملة حمدودة الأداء  ،يت�أخر لديهم تطور املفردات
الن النمو اللغوي يت�أثر بقدرة الذاكرة العاملة.
كذلك تلعب الذاكرة العاملة دورا �أ�سا�سيا يف احل�ساب.
فعندما يقوم الطفل بحل ورقة تدريبات من م�سائل اجلمع
والطرح ب�أرقام �صغرية ،فان الذاكرة العاملة هي التي ت�ساعد
الطفل على تذكر عملية جمع �أو طرح ال�صف بالكامل.
ويقوم الأطفال �أي�ضا با�ستخدام �أحد �أ�شكال الذاكرة العاملة
يدعى “الذاكرة املت�سل�سلة” للقيام بعد �أقرا�ص الب�سكويت
على الطبق “مثال” عند التفكري يف ما تبقى للغداء لليوم
التايل� .أن عملية تذكر عدم عد �أي ب�سكويته �أكرث من مرة
تعترب وظيفة �أخرى للذاكرة املت�سل�سلة .كما يقوم الرا�شدون
با�ستخدام ال��ذاك��رة العاملة عند حتديد �إج��م��ايل �سعر
م�شرتياتهم يف �أذهانهم .حيث يتم �إ�ضافة كل عن�صر جديد
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اىل ما مت �شرا�ؤه ،وذلك لكي ال يتخطى ال�شخ�ص املبلغ
املحدد مل�شرتياته �سلفا.
�إن فهم اجلملة يعتمد ب�صورة كبرية على الذاكرة العاملة.
على �سبيل املثال ،نحتاج �إىل الذاكرة العاملة لفهم اجلمل
معقدة البناء مثل “املهرج الذي يحت�ضن الطفل يقبل الفتاة”
كما ت�ساعدنا الذاكرة العاملة على ترجمة اجلمل الطويلة
“ قوموا ب���أداء كل امل�سائل يف ال�صفحة اخلام�سة ع�شرة
وجميع امل�سائل يف ال�صفحة ال�ساد�سة ع�شر قبل الت�أكد من
�إجاباتكم يف ال�صفحات يف نهاية الكتاب” ونقوم با�ستخدام
الذاكرة العاملة �أي�ضا عندما يكون ترتيب الكلمات ذو �أهمية
كبرية يف فهم اجلملة ب�صورة �صحيحة” لقد كانت كرة
الفتى ،ولي�س الفتاة ،قذرة” حيث ت�سمح الذاكرة العاملة
للطفل يف االحتفاظ باملعلومات اللفظية يف العقل ملدة كافية
لفهم �سياق الكلمات ومعاجلتها للتخزين يف الذاكرة الطويلة
والقيام مبهام حل امل�شكالت اللفظية.
الذاكرة العاملة والقراءة
كيف ت�شتبك م�شكالت الذاكرة العاملة مع الفهم القرائي؟
ال�����ق�����راءة م����ه����ارة معقدة
تتطلب حتفيزا من العديد
م���ن ع��م��ل��ي��ات امل����خ ،فعند
ق�����راءة ك��ل��م��ة ،ي��ج��ب على
الفرد التعرف على �أ�شكال
احل���روف ،ترتيب احلروف
يف الكلمة ،وجتزئة احلروف
�إىل الأ�صوات املكونة لها .ثم دمج هذه الأ�صوات لتكوين
كلمة م�ألوفة عند تداولها يف الذاكرة العاملة.
ولفهم اجلملة فان هناك العديد من املهارات ال�ضرورية
لذلك حيث يجب على القارئ �أال يقوم فقط بفك رموز
الكلمات ،ولكن عليه �أي�ضا �أن يفهم قواعد تركيب اجلملة،
وتذكر ت�سل�سل الكلمات ،وا�ستخدام دالالت الن�ص وان يكون
لديه معرفة جيدة باملفردات .ويجب ان يتم ذلك بتلقائية
وعفوية ليتمكن من فهم اجلملة ،كما يجب عليه يف الوقت
نف�سه � ،إبقاء اجلمل يف الذاكرة العاملة وتكاملها مع اجلمل
الأخرى-كل جملة يتم قراءتها -وفهمها وربطها وتكاملها
مع اجلمل الأخرى التي ت�سبقها ..وهكذا .ليتم يف النهاية
فهم الفقرة بالكامل وي�ستمر القارئ على هذا املنوال حتى
نهاية الف�صل .وعند الو�صول �إىل نهاية الف�صل ،يحتاج

الفرد �إىل االحتفاظ بكال من التفا�صيل والفكرة الرئي�سية
يف الذاكرة العاملة ،و�إال فانه يكون قد احتفظ بحقائق
منف�صلة ،قد ال ي��درك ت�سل�سل الأح���داث فيها �أو فهم
الفكرة الأ�سا�سية.
يتخذ معظمنا قدرة الذاكرة العملية ك�أمر م�سلم به .حيث
نقوم با�ستخدام هذه امليزة املهمة للذاكرة خالل النهار عند
التحدث والإن�صات وب�صفة خا�صة عند القراءة .وبالن�سبة
للأطفال واملراهقني ممن يواجهون �صعوبات يف الذاكرة
العاملة ،تكون القراءة احد الأ�شياء التي يتفادون القيام بها.
ويكون ه�ؤالء الأطفال يف الغالب من �أطفال املدر�سة الذين
ميكنهم القراءة ولكنهم ال يحبون القيام بذلك .كما يكون
لدي ه�ؤالء الأطفال �صعوبات تتعلق ب�سرد الق�ص�ص بلغتهم
اخلا�صة.
قــــد يواجـــه بعــــ�ض الأطفـــال الأذكـيـــاء الف�شــــل فــي
املدر�سة �أو املعانــــاة لال�ستمــــرار يف املدر�سة ب�سبب
حمدودية �أداء الذاكرة العاملة .فان القراءة ن�شاط �أ�سا�سي
بالن�سبة لهم ،ولكنه لي�س بال�ضرورة �أح��د الأن�شطة التي
يودون امل�شاركة فيها .وهذا يف�سر جزئيا �سبب اختيارهم
للق�ص�ص الق�صرية وم�شاهدة الفيديو عن قراءة الق�ص�ص
الطويلة والكتب.

ق��د ال ن��درك امل�شكالت بعاليه ب���ص��ورة وا��ض�ح��ة  ،ل��ذا فما
هي امل�ؤ�شرات الأخرى مل�شكلة الذاكرة العاملة؟ وكيف ميكن
للمدر�س �أو ويل الأمر البدء يف اال�شتباه بوجود م�شكلة؟
بع�ض هذه الإ�شارات ميكن �أن ت�شري �إىل وجود م�شكالت يف
الذاكرة العاملة:
پ
پ
پ
پ
پ
پ

م�شكلة �إتباع الإر�شادات الطويلة لالجتاهات )حتديد
الطريق(
م�شكالت فهم اجلمل ال�شفهية الطويلة.
�صعوبة اال�ستمرار يف احلديث حول مو�ضوع معني.
�صعوبة حل امل�سائل احل�ساب التي يتطلب حلها خطوات
عدة.
م�شكالت يف الفهم القرائي.
م�شكالت يف الذاكرة.

�إذا مت اال�شتباه يف وجود م�شكالت يف الذاكرة لدى الفرد،فان
هنالك العديد من االختبارات التي ميكن ا�ستخدامها للتفريق
بينه وبني �ضعف الذاكرة العاملة وال�صعوبات الأخرى .من
املهم حتديد ما �إذا كان هناك ق�صورا يف الذاكرة العاملة
ليتم التدخل العالجي.
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هل يراعي املعلمون الذكاء املتعدد بني طلبتهم

«إذا لم يتعلم الطفل بالطريقة التي تدرس
بها ،فدرسه بالطريقة التي يتعلم بها»
�أثارت نظرية هاورد جاردنر للذكاء املتعدد يف العقد الأخري
ثورة يف طريقة تفكري املعلمني واالخت�صا�صيني النف�سيني.
فقد كان القائمون على قيا�س الذكاء يعدونه عامال حمددا.
�أي �أن ن�سبة ال��ذك��اء حت��دد ما �إذا ك��ان الطفل طبيعيا
متو�سط الذكاء  ،ذا ق��درات ذك��اء فوق املتو�سط � ،أو �أن
لديه ق�صور يف قدراته العقلية� .أو�ضح جاردنر �أن الذكاء
متعدد الأوجه وب�أنه ديناميكي وميتد �إىل ما بعد القدرات
اللغوية واملنطق اللتان يتم اختبارهما وتقييمهما يف املدار�س.
يف ك��ت��اب��ه الأخ��ي��ر “ �إع������ادة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى الذكاء”:
ال���ذك���اء امل��ت��ع��دد ل��ل��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ش��ري��ن ،يحر�ص
ج��اردن��ر على الت�أكيد ع��ل��ى �أن ع��ام��ل الثقافة -ولي�س
العامل اجليني ال�صرف-هو ال��ذي ي�شكل ذك��اء الفرد.
ي �� �ص �ن��ف ج � ��اردن � ��ر ح ��ال� �ي ��ا ث � �م� ��ان �أمن � � � ��اط م� ��ن ال � ��ذك � ��اء ،
ت���ص��اح��ب ال �ف��رد م�ن��ذ ال � ��والدة � .إال ان ��ه ال ي��وج��د فردان
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م �ت �ط��اب �ق��ان يف ال� ��ذك� ��اء .و�أمن� � ��اط ال ��ذك ��اء ال �ث �م��ان �ي��ة هي:
پ ال����ذك����اء ال���ل���ف���ظ���ي :وي���رت���ب���ط ب����ال����ذك����اء اللغوي
وال���������ذي مي���ث���ل���ه ك���ت���اب���ة ال�������ش���ع���ر والأدب�������ي�������ات.
پ ال���ذك���اء امل��ن��ط��ق��ي :وي��رت��ب��ط ب���ال���ق���درات املنطقية
وال��ري��ا���ض��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة ،ك��ال��ذك��اء يف الريا�ضيات.
پ ال��ذك��اء الفراغي )�إدراك العالقات املكانية( ويتعلق
بالقدرة على الت�صور الن�سبي للأ�شياء يف الفراغ.
پ الذكاء احلركي :ويرتبط بالقدرة على حل امل�شكالت
والعمل با�ستخدام كامل اجل�سم �أو ج��زء منه ،كما
ي��ت��ج��ل��ى يف ال��ري��ا���ض��ي�ين وال��راق�����ص�ين واجل���راح�ي�ن.
پ ال����ذك����اء امل���و����س���ي���ق���ي :ي��ظ��ه��ر يف ���ش��ك��ل ق�����درات
غ���ي��ر ع������ادي������ة يف امل����و�����س����ي����ق����ى ،وال����ت����ل����ح��ي�ن.
پ الذكاء االجتماعي :ويق�صد به فهم الآخرين وكيفية
التعامل معهم ،وال��ق��درة على مالحظة ال��ف��روق بني

النا�س-خا�صة التناق�ض يف طباعهم وكالمهم ودافعيتهم.
پ الذكاء ال�شخ�صي الذاتي :يرتبط هذا النوع من الذكاء
بالقدرة على ت�شكيل منوذج �صادق عن الذات وا�ستخدام
ه��ذه ال��ق��درة بفاعلية يف احل��ي��اة وق���درة ال��ف��رد على
فهم ذات��ه جيدا ،وت�ألق عاطفته وقدرته على التميز.
پ ال�����ذك�����اء ال���ط���ب���ي���ع���ي.وي���رت���ب���ط ب����ال����ق����درة على
ال���ت���م���ي���ي���ز يف ع��������امل ال���ط���ب���ي���ع���ة وال����ب����ي����ئ����ة.
وتعتمد درج���ة ال��ن��م��و يف �أمن����اط ال��ذك��اء الثمانية �إىل
ح��د ك��ب�ير ع��ل��ى ن�صيب ال��ف��رد م��ن التعليم والثقافة.
التدري�س ح�سب �أ�سلوب
التعلم املف�ضل لدى الفرد
حتثنا نظرية ال��ذك��اء املتعدد
جلاردنر على �إع��ادة التفكري
يف كيفية ع��ر���ض املدر�سني
للمادة العلمية واملو�ضوعات
الدرا�سية واملعلومات .ف�إذا
مل يتعلم ال��ف��رد بطريقة ما،
ي��ج��ب ع��ل��ى امل���در����س حينئذ
التدري�س بالطريقة التي يتعلم
بها الفرد ا�ستنادا �إىل �صورة
الذكاء التي يظهرها الفرد يف
ال�صف الدرا�سي .يجب �أن ال
يكون التدري�س جمرد طريقة
وحيدة موجهة جلميع الطالب
بل يجب �أن يرتقي �إىل �إ�شراك
الذكاءات املتعددة يف ال�صف.
ويف ك��ت��اب��ه �إع������ادة ت�شكيل
الذكاء ي�صف جاردنر «وفرة
وا����س���ت���ع���داد التكنولوجيا
احلديثة ومرونتها» على �أنها
احلقيقة التي �ستجعل من التعليم الفردي واقعا ملمو�سا.
مبجرد �أن يعلم �أولياء الأمور انه يوجد بالفعل العديد من
الطرق لتعليم  /تدري�س معظم املو�ضوعات واملواد الدرا�سية،
�ستقوم العائالت املعنية باقتناء ه��ذه امل��واد لال�ستخدام
املنزيل ،ثم ال�ضغط على املدار�س واملدر�سني لتوفري هذه
امل���واد .وب��ذا �سيتوقف املعلمني ع��ن ت��ردي��د ع��ب��ارة «لقد
قمت بالتدري�س بطريقة جيدة� ،إال �أن الطفل مل ي�ستطع

اال�ستفادة» �سيتم �إدراج كل ما يتعلق بالتعليم لإيجاد الطريقة
التي ميكن �أن ت�ساعد الطفل على التعلم بو�ضوح ..و�ستكون
النتيجة متوافرة لدينا للتخطيط للأعمال امل�ستقبلية.
وعلى الرغم من �أن جاردنر ي�صف التعلم الفردي على
انه حقيقة م�ستقبلية ،يقوم العديد من املعلمني بتطبيق
ن��ظ��ري��ة ال���ذك���اء امل��ت��ع��دد يف ال��ف�����ص��ل ال��درا���س��ي حاليا.
ا�سلوب التعلم
ال ت�شري نظرية الذكاء املتعدد �إىل طريقة تعلم واحدة ووحيدة
متفق عليها .جاردنر ،وال يقوم جاردنر هنا بعمل تو�صيات ب�أ�سلوب
تدري�س حم��دد .فهو يدعي �أن
املعلمني ه��م �أ���ص��ح��اب املكانة
الأف�ضل لتحديد ما �إذا كان واىل
�أي درج���ة �سرت�شدهم نظرية
ال��ذك��اء املتعدد �إىل ممار�سات
ج��ي��دة ل��ل��ت��دري�����س .ب���رز مفهوم
الذكاء املتعدد كنظرية نف�سية
ترتكز �إىل الفروق الفردية يف
نقاط القوة و�صيغ الت�صور لدى
ال��ف��رد .وكما يحدد ج��اردن��ر ال
يوجد رابط مبا�شر بني النظرية
العلمية وجم��م��وع��ة احلركات
التعليمية .وعلى �أي الأحوال،
عندما يقرر املدر�س ا�ستخدام
نظرية الذكاء املتعدد يف ال�صف
العادي ،فان عليه البدء مبحاولة
تقرير نوع الذكاء واملهارات التي
يتعلم بها كل طفل على حدة.
ي��ج��ب �أن ينظر امل��ع��ل��م �إىل
التلميذ على انه كل متكامل
وان يتعرف على كل ما لديه
من قدرات ومواهب ونقاط قوة و�ضعف وذلك لتنمية نقاط
القوة لديه وتعوي�ض او التخفيف من وط�أة نقاط ال�ضعف
او تالفيها ق��در الإم��ك��ان با�ستخدام الأ�ساليب املالئمة.
ولكي يتبنى املعلم �إ�سرتاتيجية ذات ج��دوى يف تعليم �أي
طالب فانه من ال�ضروري ان تتوافر بع�ض ال�شروط ومنها:
پ ت�شخي�ص ال��ط��ال��ب ك��ك��ل يف عملية تقييم �شاملة
پ ال��ت��ع��رف ع��ل��ى �أ���س��ل��وب ال��ت��ع��ل��م امل��ف�����ض��ل للطالب.
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األفراد الذين يعانون من الدسلكسيا
يتفردون في نقاط القوة والضعف
امل�شكالت املرتبطة بالد�سلك�سيا
م�شكالت يف الذاكرة العاملة،
تذكر التعليمات ،املعلومات
اجلديدة والأ�سماء والتواريخ
واحلقائق.

نقاط القوة املرتبة بالد�سلك�سيا
القدرة على حل امل�شكالت والنظرة
ال�شمولية  .مثال ابتكار احللول
جلميع �أنواع امل�شكالت ،واملهارة يف
التن�سيق بني تلك احللول.

مهارات تخيل قوية� ،سرعة
التفكري ،تخيل ال�صورة الكلية من
خالل الر�سومات �أو املخططات،
الر�ؤية ثالثية الأبعاد.

م�شكالت يف اللغة
املكتوبة ( التحريرية)
مثل التهجئة والكتابة
والقراءة.

املوهبة يف الفنون
الإبداعية و�أعمال
الكمبيوتر والت�صميم.

م�شكالت يف تنظيم
الوقت ،مثل احلفاظ
على الوقت� ،إدارة الوقت
وتنظيم العمل.

م�شكالت يف التتابع والقيام
باملهام برتتيبها ال�صحيح.
مثال ذلك ،ا�ستخدام احلروف
الهجائية �أو القامو�س �أو
ترتيب املعلومات.

�شعلة يف املهارات الإبداعية
والعملية مثل الطبخ
وت�صفيف ال�شعر واملو�ضة.
الخ.
مهارات اجتماعية
ولفظية جيدة.

غالبا ما يجد الأفراد الذين يعانون من الد�سلك�سيا طرقا لتعوي�ض بع�ض ال�صعوبات التي يواجهونها .ولكن ا�سرتاتيجيات
التكيف تلك قد تف�شل �أحيانا عندما يقع �أفراد الد�سلك�سيا حتت �ضغط الوقت �أو �صخب البيئة من حولهم.
هل تعلم �أن:
اللوحات الإر�شادية ،ونقل الر�سائل ال�شفهية بدقة،
پ حوايل  10%من �سكان العامل يعانون من الد�سلك�سيا،
مما يجعلهم يبدون عدميي الكفاءة ويخلق لديهم
ولكن هذه الن�سبة تزداد يف بع�ض جماالت العمل مثل
م�ستويات عالية التوتر.
العاملني يف جمال الأغذية )الطبخ( وت�صفيف ال�شعر.
پ ميكن لبع�ض الإجراءات الب�سيطة �أن يكون لها دور يف
پ مل يتم ت�شخي�ص الكثري من البالغني الذين يعانون من
كبري يف �أداء الفرد وثقته بنف�سه .مثل هذه الإجراءات قد
الد�سلك�سيا  ،كما �أنهم ال يعلمون �سبب ال�صعوبات
يكون زيادة حجم اخلط للتعليمات املكتوبة ،ا�ستخدام
التي يواجهونها يف التعلم.
االلوان� ،أو ت�سجيل هذه املعلومات بهدف تذكرها.
پ يجد الأفراد الذين يعانون من الد�سلك�سيا ،حتى
پ عانى الكثري من الأفراد ممن يعانون من الد�سلك�سيا
ذوي االجنازات الكبرية منهم� ،صعوبة يف املهارات
من خربات تعليمية تعي�سة ويعد ذلك �أحد الأ�سباب
الأ�سا�سية الب�سيطة  ،مثل :ترتيب الأبجدية ،وقراءة
التي تعوقهم من امل�شاركة يف التدريب الر�سمي.
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مهارات التهجئة
ي ��واج ��ه م �ع �ظ��م �أول � �ي � ��اء الأم� � � ��ور م �� �ش �ك �ل��ة يف م�ساعدة
�أب �ن��ائ �ه��م ت�ع�ل��م ال�ت�ه�ج�ئ��ة يف امل� �ن ��زل ،وال ي �ج ��دون عادة
م��ن ي��ر��ش��ده��م �إىل و��س�ي�ل��ة امل���س��اع��دة امل�ن��ا��س�ب��ة  .يحتاج
الأط � �ف� ��ال ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون م ��ن ال��د��س�ل�ك���س�ي��ا �إىل بناء
م�سارات يف ال��ذاك��رة لأمن��اط الهجاء با�ستخدام الطرق
م �ت �ع��ددة احل ��وا� ��س .ي��وج��د ال �ع��دي��د م��ن ال �ط��رق للقيام
ب��ذل��ك .ن �� �س��رد يف ه ��ذا امل �ق��ال ب�ع����ض ال �ط��رق ال�شائعة:
پ طريقة )انظر ،غطي ،تهجى ،اكتب( ..هذه املمار�سة
متعددة احلوا�س ت�شرك جميع احلوا�س )الب�صرية،
ال�سمعية ،احلركية )النطق �أو حركة اليد �أثناء الكتابة((
�	.1أنظر �إىل الكلمة على البطاقة.
 .2غط الكلمة �أو اقلب البطاقة.
 .3تهجى الكلمة ب�صوت عايل با�ستخدام �أ�سماء احلروف
ولي�س �أ�صواتها.
�	.4أكتب الكلمة م�صرحا ب�أ�سماء احلروف.
 .5ت��أك��د م��ن الهجاء با�ستخدام البطاقة التي نظرت
�إليها.
عند تعلم الكلمات التي تتكون من �أكرث من مقطع ،قد
يفيد ا�ستخدام املزيد من اال�سرتاتيجيات .قم بكتابة كل
مقطع بلون خمتلف  .على �سبيل املثال :عند كتابة كلمة
“  ”circleميكن كتابة املقطع الأول من الكلمة بلون
“ ”cirواملقطع الثاين بلون خمالف “� ،.”cleأو كتابة كلمة
“وردة” على النحو التايل“ ،ور” بلون و“دة” بلون خمتلف.
پ التجزئة الب�صرية :تتطلب هذه املهارة البحث عن
كلمات داخل الكلمات .على �سبيل املثال “�صار” يف
كلمة “اخت�صار” �أو “�سد” يف “م�سد�س”� .أو القيام
ب�إبراز الأجزاء الغام�ضة )�صعبة احلفظ( يف الكلمة
مثل “ ”ruيف كلمة “ .”Februaryميكن لتلك املهارة
18

�أن تكون ذات اثر كبري
�إذا مت ت�شجيع الطالب
ع��ل��ى ن��ط��ق الكلمة
ب�صوت م�سموع؛ ككلمة
“ ”wed – nes- day
على �سيبل املثال� ،أثناء
قيامه بكتابتها يف الدفرت �أو البطاقة .وهذه الكلمات
حمدودة يف اللغة العربية ،ومنها على �سبيل املثال“هــذا”
و“هــــ�ؤالء” و“ال�سمــــــوات”..الــــخ حيث ينطق
ح��رف الأل���ف وال يكتب� .أو تـــلك التـــــي تكتب
وال تــنـطق مثــــل حـــرف الــــواو فــي الـــكلمــــات
“�أولئــــــك ،ع��م��رو� ،أولـــــو” والأل����ف الفارقـــة
بعـــــد واو اجل��م��ـ��ـ��ـ��اع��ـ��ـ��ـ��ـ��ة كمــــا يف “دعوا”.
پ ا���س��ت��خ��دام الأن��ا���ش��ي��د ال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت�ساعد
الطفل يف ت��ذك��ر احل���روف يف الكلمة وتفيد هذه
الطريقة م��ع الكلمات التي يخطئ الأب��ن��اء ترتيب
ح��روف��ه��ا ب�صفة م�����س��ت��م��رة ،ف��ع��ل��ى �سبيل املثال:
)Sally Ann Is Dirty (SAID
)Girls In Red Lipstick (GIRL

القراءة
ي� � � � ��� � � � �س� � � � ��أل ال � � � � � � � ��وال � � � � � � � ��دان دائ� � � � � � �م � � � � � ��ا :م � � � � ��ا و� � � �س� � ��ائ� � ��ل
م� � ��� � �س � ��اع � ��دة ال� � �ط� � �ف � ��ل امل � � � �ت � � ��ردد �أث� � � � �ن � � � ��اء ال� � � � �ق � � � ��راءة؟
ن�������س���رد ه���ن���ا ب��ع�����ض ال���ن�������ص���ائ���ح امل���ف���ي���دة:
يعد دور ال���وال���دان دورا ه��ام��ا ،ف��اجت��اه��ات الوالدان
ن��ح��و ال���ق���راءة ذات ت���أث�ير ق���وي ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ،ف����إذا
ر�أى الطفل �أن ال��ق��راءة م�صدر للمتعة بالن�سبة لويل
الأم���ر ،ف�ستتولد ل��دي��ه بالت�أكيد الرغبة يف القراءة.
پ اق��ر�أ لأطفالك ما ا�ستطعت
من الكتب �أو الق�ص�ص قراءة
جهرية مهما كانت �أعمارهم ،قم
بدعوتهم للجلو�س حولك �أو �إىل
ج��وارك لي�ستمتعوا بالتجربة.
پ قم ب��زي��ارة املكتبة العامة مع
طفلك وحتدث �إىل �أمني املكتبة عن �أنواع الكتب التي
تن�س �أن تذكر هوايات طفلك المني املكتبة.
يحبها  ،وال َ
پ	�إذا ك���ان ال��ط��ف��ل ي��ح��ب ق����راءة ال��ك��ت��ب الهزلية،
ال مت��ن��ع��ه م���ن ال��ق��ي��ام ب��ق��راءت��ه��ا ،ف�����إن لهذه
ال��ك��ت��ب دورا �أ���س��ا���س��ي��ا وه���ام���ا �أي�����ض��ا ،حيث

ميكن للطفل متابعة ال�صور وبع�ض الكلمات.
پ مي��ك��ن ل��ل��أم ت�شجيع ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال���ق���راءة ب����أن
تطلب �إليه� /إليها امل�ساعدة وق��ت الطبخ ،بقراءة
م��ك��ون��ات و���ص��ف��ة ط��ع��ام ك��ال��ك��ع��ك امل��ح��ل��ى مثال.
ميكن ل�ل�أم �أي�ضا �أن تطلب �إىل الطفل النظر �إىل
ن�����ش��رة ال�برام��ج مل��ع��رف��ة وق���ت ب��رن��اجم��ه��ا املف�ضل.
پ وف��������ري وق����ت����ا ل�����ل�����ق�����راءة كل
ي��وم ح�ين ال ي��وج��د م��ا يزعجك،
وح�ين ميكنك الرتكيز كليا على
طفلك ...يعد هذا الأمر ذو �أهمية
ك�ب�رى لأن���ه يف ح��ال��ة �إزعاجك،
�سيمثل ذلك �إزعاجا اكرب للطفل.
ي��ح��ت��اج�ين يف ه���ذا ال���وق���ت �إىل
�صب ك��ل اهتمامك م��ع الطفل.
پ عندما يبد�أ طفلك يف القراءة مبفرده ،فانه ال يزال
بحاجة �إل��ي��ك ....يحتاج معظم الأف���راد املرتددين
يف �أث��ن��اء ال���ق���راءة �إىل ال�صحبة ع��ن��دم��ا يقر�ؤون
لأنف�سهم .فكري ،عندما يبد�أ طفلك يف القراءة،
ٍ
مقربة منه وق��راءة كتاب خا�ص بك.
باجللو�س على

�إن تكوين ال�����ص��ور الب�صرية ميكن �أن ي�ساعد على
التذكر ،حيث ميكن ت�شجيع الطفل على عمل قامو�س
خا�ص للكلمات التي ت�سبب لهم �إرباكا عن طريق كتابة
ن�شيد مثل الذي بالأعلى ثم تو�ضيح الكلمة فيما بعد.
پ ال���ت�������ش���ج���ي���ع ع��ل��ى
الكتابة .تن�صح بع�ض
التعليمية
ال��ب��رام�����ج
بت�شجيع االهتمام بالكتابة
كطريقة لتعلم التهجئة.
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دليل المعلمين
يحتفظ معلمو الد�سلك�سيا مبجموعة من املبادئ الأ�سا�سية
للتدري�س .فالفرد الذي يعاين الد�سلك�سيا :
ميكن �أن يكون فردا فعاال ايجابيا وفعاال يف ال�صف.
فرد ذكي� ،إال انه ال يتعلم بنف�س الطريقة التي يتعلم
بها باقي �أقرانه يف ال�صف.
يتعلم بالعمل.
غالبا ما يكون لديه م�شكالت يف التذكر.
اال�سرتاتيجيات والتكيف:
ميكن ال�سرتاتيجيات التعلم والتكيف �أن ت�سهما يف جناح
الفرد الذي يعاين من الد�سلك�سيا .فكر يف كيفية ا�ستخدام
هذه الأفكار مل�ساعدة ه�ؤالء الأطفال يف بناء املهارات التي
يحتاجون �إليها للتغلب على �صعوبات التعلم .يجب �أن يكون
هدفك الأول التخفيف من عبء القراءة والكتابة والتهجئة
وزيادة الثقة بالنف�س لدى ه�ؤالء الطالب.
قم بتزويد الطالب مبلخ�ص للأعمال واجلداول
پ
واملحا�ضرات.
 oقم با�ستخدام �أمناط خطوط �سل�سة ،مثل اخلط
 Arialيف امللخ�صات و�أوراق العمل ،يتمتع هذا
اخلط بالو�ضوح والب�ساطة يف اللغتني العربية
واالجنليزية.
 oقم بالطباعة على ورق ملون لتخفيف وهج وملعان
احلرب على الورق.
�	oأكتب الكلمات الرئي�سية بخط غامق.
 oقم بتقدمي املعنى الإجمايل �أوال� ،أي ابد�أ مبلخ�ص
عن الدر�س �أو املحا�ضرة.
 oقم بتجزئة املعلومات �إىل وحدات وخطوات �صغرية
متتالية.
توفري بيئة �صفية منا�سبة ت�سهم يف �صنع النجاح.
پ
�	oأح�سن ا�ستقبال طالب الد�سلك�سيا وت�شجيعهم.
 oقم بتوفري مقاعد لهم يف مقدمة ال�صف.
 oقم بت�شجيع التفاعل مع م�ساعدين لهم من زمالئهم
يف ال�صف.
 oتعزيز منو الطفل وتعلمه.
تفعيل التكنولوجيا احلديثة للمزيد من الدعم.
پ
� oسجل املحا�ضرات والدرو�س على �أ�شرطة
ت�سجيل.
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� oسجل الدرو�س والعرو�ض التقدميية على �أ�شرطة
فيديو.
�	oإ�ستخدم ن�سخ م�سجلة �صوتيا من الكتب املدر�سية/
اجلامعية.
 oوفر العديد من و�سائط التعلم ،خا�صة التفاعلية
منها.
تقدمي الدرو�س با�ستخدام طرق متعددة احلوا�س
پ
لتح�سني التعلم.
�	oإبد�أ كل در�س مبراجعة املادة العلمية ال�سابقة.
واملالحظات
 oتفعيل العرو�ض التقدميية
والتجارب.
 oالتو�سع يف تقدمي الدر�س ب�أ�ساليب تعلم متتد ملا
بعد ال�سمعي والب�صري.
�	oإ�شرك خربات التعلم احل�سية واحلركية.
 oتقدمي �أن�شطة عملية للتعلم.
تقييم الواجبات املنزلية لتقليل حجم القراءة
پ
والكتابة.
 oكتابة الواجبات يف نف�س املكان يوميا ،مع توفري
ن�سخة مطبوعة لطالب الد�سلك�سيا.
 oتقلي�ص كم الواجبات �إىل ما هو �ضروري ويف
حدود �أهداف التعلم.
 oت�شجيع طالب الد�سلك�سيا على كل ما يبذله من
جهد وكذلك على الإجناز.
پ	التفكري يف طرق بديلة للتقومي واالختبار لتخفيف
حدة توتر الطالب:
 oقراءة تعليمات االختبار ب�صوت جهري.
 oال�سماح بوقت �إ�ضايف يف �أثناء االختبار وكذلك
بع�ض فرتات الراحة.
 oقبول الإجابات ال�شفهية �إىل جانب الإجابات
التحريرية.
پ	التعرف على اجنازات الطالب وانت�صاراته مل�ساعدته يف
رفع تقدير الذات:
 oحتني الفر�ص املنا�سبة لإطراء ومديح طفلك( .
حتني الفر�ص ل�ضبط طفلك ي�ؤدي �أمورا ايجابية)
� oساعد الطالب يف التعرف على نقاط قوتهم.
 oوفر للطالب الفر�صة لزيادة الثقة بالنف�س.
	oال تبلغ الطالب ب�أنه ال يحاول كما ينبغي.

االحتياجات
تلبية
اخلا�صة للطالب الذي
يعاين من الد�سلك�سيا
 oابحث
دائما عن �أف�ضل
طرق التدري�س
التي تالءم
احتياجات الطالب.
 oممار�سة الألعاب التعليمية.
 oتدريب الطالب على ا�ستخدام املنطق ،بدال من
االعتماد على الذاكرة )الفهم ولي�س احلفظ(
 oكن مرنا.

پ

كن جزءا من احلل للطالب الذي يعاين من الد�سلك�سيا.
قد يكون تدري�س طالب الد�سلك�سيا حتديا كبريا بالن�سبة

للمدر�س� ،إال �أنه يف الوقت ذاته فر�صه لإحداث فرق يف
حياة طالب يعاين الكثري .تتوافر العديد من اخليارات للدعم
وتقدمي يد العون بالإ�ضافة �إىل �سبل التكيف التي ميكن �أن
توفرها �أنت يف ال�صف .ال ترتدد يف الإ�شارة �إىل املتخ�ص�صني
يف التعليم اخلا�ص يف مدر�ستك )يف حال توفرهم� ،أو حيث
يتوفرون( للمزيد من الدعم واال�ست�شارة.
تذكر �أن املدر�سة كانت م�صدرا للف�شل واملعاناة للعديد من
طالب الد�سلك�سيا ،و�أنهم ي�ستحقون اهتمامك مل�ساعدتهم على
النجاح قدر الإمكان .ب�إمكانك �أن تكون جزءا من احلل يف
تعليم طالب هذه الفئة وم�ساندتهم يف حتقيق �أهداف التعلم،
واال�ستقاللية مدى حياتهم.
مرتجم عن موقع
www.glencoe.com/ teaching today

نصائح عامة لمعلمي طالب الدسلكسيا:
كن حري�صا على �إتباع مايلي:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

بناء الثقة يف كل فر�صة ممكنة.
جلو�س الطفل �إىل جوارك ويف جمال ب�صرك.
تخ�صي�ص وقت لتدري�س طفل الد�سلك�سيا تدري�سا
فرديا �أو يف جمموعات �صغرية قدر الإمكان.
اكت�شاف �أ�سلوب التعلم املنا�سب للطفل.
ا�ستخدام طرق التدري�س متعددة احلوا�س يف تعليم
القراءة والكتابة.
ا�ستخدام و�سائط متعددة لتقدمي الدرو�س.
توفري �أوراق عمل حتتوي على املزيد من الر�سوم
التو�ضيحية ،وحتتاج يف نف�س الوقت �إىل القليل من
الأعمال الكتابية.
الرتكيز على املحتوى �أكرث من العر�ض.
�إعطاء الفر�صة للطالب ملمار�سة املهارة الواحدة عدة
مرات حتى الو�صول �إىل م�ستوى الإتقان.
الت�شجيع واملكاف�أة يف كل فر�صة متاحة.
توقع التذبذب يف �أداء الطالب.

كن حري�صا على عدم القيام مبا يلي:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

افرتا�ض �أن الطالب �سيتذكر الأ�شياء التي لها
عالقة باللغة املكتوبة( التحريرية).
مقارنة الطالب بباقي زمالئه يف ال�صف.
الت�صريح بان الطالب ك�سول �أو بطئ �أو غبي.
احلكم على قدرات الطالب من خالل العمل الكتابي
فقط ،بل يجب النظر يف اال�ستجابات ال�شفهية
�أي�ضا.
الإفراط يف ت�صحيح �أخطاء الطالب.
طلب القراءة اجلهرية من الطالب �أمام زمالئه.
طلب ا�ستخدام القامو�س الكت�شاف هجاء كلمة �أمام
زمالئه .
�إعطاء الطالب قوائم طويلة من الكلمات لدرا�ستها
�أ�سبوعيا.
توقع قدرة الطالب على التكيف مع ن�سخ الكثري من
املادة العلمية عن ال�سبورة.
قدرة الطالب على التكيف مع البيئة ال�صاخبة �أو
ال�ضو�ضاء.

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقع www.lucid-research.com
�أو الرتا�سل بالربيد الإلكرتوين على العنوان info@lucid-research.com
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ب�سببه� .شجع طفلك على التحدث عن م�صدر قلقه
وال�صعوبات التي يواجهها حتى لو بدا واثقا من نف�سه .قد
تكون تلك الثقة جمرد ق�شرة خارجية تغطي قلقا و�إحباطا
�شديدين.

كيف يمكن
للوالدين تقديم
المساعدة
عندما يتم ت�شخي�ص طفلك على انه يعاين من
الد�سلك�سيا ،فمن الطبيعي كويل �أمر �أن ت�شعر بالقلق وان
تتمنى م�ساعدته .وهنا يجب مراعاة النقاط التالية:

توفري الدعم العاطفي والنف�سي
پ بناء موقف ايجابي
من املهم �أن ي�شعر طفلك بقبول �إعاقته ،لأنه �سيح�صل
على الإ�شارة من خاللك .ف�إذا كنت تنظر �إىل �إعاقته
)ال�صعوبات التي يواجهها( على �أنها م�أ�ساة �سي�شعر حينئذ
باملزيد من القلق حول تلك ال�صعوبات وبالأمل يف العالج.
قد يرغب ويل الأمر يف ا�ستخدام بع�ض املعلومات من
جملة الد�سلك�سيا �أو احد الكتب �أو �أحد املواقع االلكرتونية
ل�شرح امل�شكلة لطفله� .أكد لطفلك �أن التعر�ض للد�سلك�سيا
لي�س معناه ب�أنه فرد غبي و�أن ال�صعوبات التي يواجهها
يف القراءة والتهجئة لي�ست خط�أه �أو من �صنع يديه �أو
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پ ت�شجيع الطفل دون ال�ضغط عليه
�أن القلق والغ�ضب
والإحباط هم الرفقة
اليومية للعديد من
الد�سلك�سيا،
طالب
لذا من املهم ت�شجيع
الطفل عن طريق مدحه
ومكافئته على اجلهود
التي يبذلها ولي�س النتائج
التي يحققها .على ويل الأمر جتنب ا�ستخدام مفردات
مثل كلمة” ك�سول” التي ميكن �أن جترح �صورة الطفل �أمام
نف�سه .من ال�ضروري �أي�ضا جتنب حتييد الت�شجيع الذي
تقدمه للطفل ب�إ�ضافة بع�ض الكلمات مثل “ لكن” .حيث
يقوم بع�ض �أولياء الأمور بت�شجيع �أطفالهم قائلني“ :لقد
عملت بجد �إال انك �أخط�أت يف هجاء كلمتني”  .يجب
اال�ستمرار يف ت�شجيع طفلك للو�صول �إىل حت�سن م�ستمر.
�إن حتديد �أهداف �صغرية قابلة للتحقيق وت�شجيع الطفل
على العمل بجد للو�صول �إىل �أهدافه �ست�ساعده كثريا يف
التو�صل �إىل �إمكاناته دون �ضغط.
پ جتنب الإفراط يف احلماية �أو الدالل
من الطبيعي �أن يحتاج طفل الد�سلك�سيا �إىل املزيد من
االهتمام والوقت واملال مقارنة بباقي �أفراد الأ�سرة
الأ�سوياء� .إال �أن هذا ال يعني الإفراط يف االهتمام الذي

ميكن �أن ي�شعره بالعجز.
لأن هذا االهتمام قد
يُزيد �أي�ضا من ال�شعور
بالغرية لدى �إخوانه
الأ�سوياء .فالطفل الذي
يعاين من الد�سلك�سيا ،
كغريه من الأ�سوياء ،يحتاج
�إىل النظام والقواعد
الوا�ضحة لإتباعها و�أن م�ساحمته على �سلوكياته اخلاطئة
لأنه يعاين من الد�سلك�سيا ،ال يفيد �إال يف ت�شجيعه على
االختفاء خلف تلك ال�صعوبة يف �أوقات ارتكاب اخلط�أ
وا�ستخدامها كعذر لتجنب املهام ال�صعبة.
پ تكييف التوقعات نحو �أدائه الأكادميي
�سوف حتتاج �إىل تكييف توقعاتك للأداء الأكادميي لطفل
الد�سلك�سيا .فمقارنة نتائجه مع نتائج �أطفال �أ�سوياء �أو
زمالء ال�صف �سي�ؤدي �إىل الإحباط من ناحيتك واملزيد
من �ضعف تقدير الذات من ناحيته� .إن توقعاتك بعدم
ارتكاب طفل الد�سلك�سيا لأخطاء “تعزى �إىل الإهمال”
�أو بع�ض �أخطاء التهجئة يف االمتحانات �أمر غري واقعي
الن طفل الد�سلك�سيا –كما هو وا�ضح من التعريف -يعني
القيام بالكثري من هذه النوعية من الأخطاء  .ال تفقد
�أع�صابك �إذا مل يتمكن طفلك من التقدم بال�سرعة املتوقعة
من جانبك .عو�ضا عن ذلك ،ميكن ت�شجيع الطفل دون
ال�ضغط عليه كما اقرتحنا م�سبقا .ا�ستمر يف الت�شجيع
واملديح على اقل اجلهود واالجنازات التي يحققها ،وحدد
له �أهدافا ميكن حتقيقها ولتكن هذه الأهداف �صغرية
وواقعية يف نف�س الوقت .
پ ت�شجيع نقاط القوة
من املهم بناء تقدير الذات يف طفلك عن طريق �إعطاءه
الفر�صة للم�شاركة يف الأن�شطة التي ت�سمح له با�ستخدام
نقاط القوة واملوهبة اخلا�صة لديه .قد يكون بع�ض نقاط
القوة غري تقليدي وم�صدرا لل�صراع بالن�سبة للوالدين

كممار�سة العاب الفيديو �أو االهتمام بالدراجات النارية
مثال .من املهم ،يف هذه الأحوال ،النظر �إىل ال�صورة
الكلية ،فان ممار�سة العاب الفيديو قد تخلق اهتماما
بربجمة الكمبيوتر �أوقد حت�سن من تنا�سق حركة اليد مع
العني بالن�سبة للطفل .كما �أن االهتمام بالدراجات النارية
قد ي�ؤدي �إىل اهتمام بامليكانيكا ،ومن ثم مهنة يف جمال
الهند�سة الحقا .ميكن ت�شجيع �أطفال الد�سلك�سيا الأكرب
�سنا على م�ساعدة الآخرين الأ�صغر �سنا ك�أعمال تطوعية.
هذه العملية من امل�ساعدة ميكن �أن ت�سهم يف خلق م�شاعر
ايجابية نحو نف�سه والتعامل بفاعلية مع �آالمه و�إحباطاته.
ميكن لأطفال الد�سلك�سيا الأكرب �سنا ممن يتميزون �إحدى
املواد الدرا�سية تدري�س �أطفال الد�سلك�سيا الأ�صغر �سنا
ممن يعانون �ضعفا يف هذه املادة .فمهمة ب�سيطة مثل
م�ساعدة طفل على تعلم ا�ستخدام الآلة احلا�سبة ميكن
�أن ت�ساعده على ال�شعور بالنجاح وااليجابية نحو نف�سه
يف نف�س الوقت.

الدعم الأكادميي
پ جتنب املزيد من العمل يف املنزل
يعاين طفل الد�سلك�سيا من التعب الزائد يف نهاية اليوم
الدرا�سي ب�سبب الرتكيز والقراءة والكتابة التي تكون
م�صدرا للجهد الزائد بالن�سبة له .وزيادة احلمل على
طفلك باملزيد من التدري�س �أو تكليفه باملزيد من �أوراق
العمل وقوائم التهجئة بغر�ض حفظها ،قد يزيد من �شعوره
بالتعب وي�ضيف �إىل م�شاعره املزيد من ال�ضغط والإحباط
والإح�سا�س بالف�شل.
پ امل�ساعدة يف حل الواجبات املنزلية
االتكالية �صفة �سائدة يف طفل الد�سلك�سيا حيث �أنه
يكون �إتكالياَ -ب�صورة �أ�سا�سية -على والديه مل�ساعدته يف
الأعمال والواجبات املدر�سية� .إال �أنه على الرغم من ذلك،
يتوقع املجتمع منه �أن يكون �أكرث ا�ستقاللية عندما ي�صل
�إىل مرحلة املراهقة .،قد مير مراهق الد�سلك�سيا بتجربة
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ال�صراع الداخلي بني توقعاته باال�ستقاللية واحتياجه
الدائم للم�ساعدة من الرا�شدين .قد يجد الوالدان �أي�ضا
معاناة يف تدري�س مراهق الد�سلك�سيا .ومن الأف�ضل يف
مثل هذه احلاالت �أن يقوم �أحد زمالئه �أو �أي را�شد �آخر
من غري �أفراد العائلة مب�ساعدته.
پ ممار�سة الألعاب التعليمية

�إ�ستنادا �إىل عمر
طفلك ،قد جتدين
الألعاب
مزاولة
التعليمية مع طفلك
مل�ساعدته يف التهجئة
مفيدا ،بالإ�ضافة �إىل
�أن هذه الألعاب تزيد
من ح�صيلته للمفردات
�أو حت�سن من ذاكرته ق�صرية املدى .فبع�ض الألعاب مثل “
�أرى يف جمال ب�صري �شيئا ما يبد�أ بحرف . ”.....ميكن
�أن يتم ممار�ستها يف �أي مكان وزمان  ،كما ميكن البدء
الحقا يف طلب تهجئة �أ�سماء الأ�شياء التي قام بتخمينها
ب�صورة �صحيحة.
تفيد الأنا�شيد والأهازيج �أي�ضا يف تر�سيخ املتتاليات يف
الذاكرة مثل �أيام الأ�سبوع� ،شهور ال�سنة ..الخ ،كما ميكن
�أي�ضا عن طريق الألعاب التي يتم فيها ربط الأرقام �أو
احلروف �إىل بع�ضها لعمل �شكل �أو �صورة ،الو�صول �إىل
حل مل�شكلة التتابع.
پ بناء عادات قراءة جيدة
من املهم لطفــــل الد�ســـلك�سيا تنميةــــ حبــــه القراءة
لديه ،فالتوا�صل املنتظم مع الكتب يعني �أن الطفل
�سيكون لديـــــه املزيـــــد من الفر�ص ملمار�ســــة
ا�سرتاتيجيات دمج الأ�صوات وفك رموز الكلمات.
كما �أنها �ستع ّر�ضه يف الوقت نف�ســـه �إىل م�صدر غنـــــي
بالأفكار واملفردات التي �ست�ساعــــده يف فهــــم ما يقــــوم
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بقراءتـــــه .ولت�شجيع الطفل على القراءة:
-

-

حتني الفر�صة يف �أن يراك طفلك تقر�أ للمتعة
والتزود باملعلومات.
�شجع طفلك على القراءة معك.
الإ�شارة �إىل �أي كتابات من حولك مثل
�إ�شـــــارات املـــرور ،وبطاقات الطعام،
والإعالنات واملل�صقات وت�شجيع الطفل على
قراءتها.
امتدح الطفل ب�صفة م�ستمرة على حماوالته.
�شجع طفلك على ا�ستخدام �أ�صوات احلروف
عندما ال يجيد قراءة كلمة� .شجعه على تهجئة
ال�صوت الأول كمفتاح للكلمة.
احر�ص على التوا�صل مع طفلك عن طريق
تعليمات �أو مالحظات مكتوبـــة يقوم بقراءتها.
ناقـــــ�ش الق�صـــ�ص و�شخــــ�صياتهــــا بعد
االنتهاء من قراءة �إحدى الكتب معا ،واحر�ص
على �إال يبدو ذلك وك�أنه در�س من الدرو�س
املدر�سية.

پ ت�شجيع الطفل على الكتابة.
الوالدين
على
ت�شجيع الطفل على
الكتابة ،فكلما كتب
زاد وعيه بالكلمات
وطريقة تهجئتها.
تعد الكتابة و�سيلة
ممتازة لتعبري الطفل عن �إبداعه ،كما �أنها و�سيلة لتعبريه
عن �إحباطاته وف�شله �أي�ضا .من و�سائل الت�شجيع على
الكتابة ر�سم �صورة والطلب �إىل الطفل كتابة تعليق �أو
و�صف لها.
�إذا كان طفلك يعاين من م�شكلة كبرية يف عملية
الكتابة ،ميكن �أن تقوم بت�شجيعه على ا�ستخدام معالج
الكلمات.

مقرتحات عملية
لعالج الد�سلك�سيا

نصائح
وإرشادات

پ

من جتارب �أولياء �أمور ومدر�سني
پ

پ
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ملف خا�ص  :تخ�صي�ص ملف للطفل يحتوي على
كل الأدوات التي يحتاج �إليها للعمل وت�صحيح نف�سه
بنف�سه قدر الإمكان .يحتوي هذا امللف على �صفائح
ملونة ،نافذة تتبع الن�ص يف �أثناء القراءة ،قائمة مرتبة
�أبجديا للكلمات الأكرث �شيوعا وا�ستخداما ،قوائم
لبع�ض الكلمات مثل �أيام الأ�سبوع ..الخ� .صور وبطاقات
حروف لال�ستخدام ال�شخ�صي .يحتوي امللف �أي�ضا على
العديد من الأدوات الأخرى التي ت�سهل عليهم مهام
ه�ؤالء الأطفال .يتم ت�شجيع التالميذ على ر�سم �أو تزيني
ملفاتهم لكي تبدو �أكرث تنظيما و جاذبية .ميكن الآن
لبع�ض �أطفال الد�سلك�سيا البحث بهدوء يف ملفاتهم
عن امل�صادر التي يحتاجون �إليها دون طلب امل�ساعدة
من �أحد )يتم �إتباع تلك التجربة يف �إحدى مدار�س
واروك�شاير-بريطانيا(.
التعرف على اليمني والي�سار :يعاين �أحد طالبي من
عدم القدرة على التفريق بني جهتي اليمني والي�سار.
وللتغلب على هذه امل�شكلة قمت
خمتلفتني
فكرتني
ب�إعطائه
ت�ساعدانه على تذكر اجلهات
والتغلب على هذه امل�شكلة.
 (1عند حماولة تذكر اجلانب
الأي�سر� ،أطلب �إليه �أن يرفع
كلتا يديه مبحاذاة كتفيه ،بحيث

پ

پ

يكون �إجتاه الكفني �إىل الأر�ض والإبهامان متقابالن
.فت�صبح اليد الي�سرى هي اليد التي تتخذ �شكل حرف
“ ”Lوهو احلرف الأول من كلمة “.”Left
 (2لتذكر اجلانب الأمين )كان الطفل ي�ستخدم اليد
اليمنى يف الكتابة( ميكن للطفل �إذا تذكر اليد التي
يكتب بها �أن يدرك �أن اليد التي يكتب بها متثل اجلانب
الأمين.
جتنب عوامل الت�شتت :يجد طفل الد�سلك�سيا غالبا
الدندنة الطبيعية يف ال�صف م�صدرا قويا للإزعاج .حتى
الأ�صوات الب�سيطة جدا ميكن �أن ت�ستحوذ على انتباههم
وتلهيهم عن العمل املطلوب �أدائه ،لذا من ال�ضروري
جلو�س ه�ؤالء الأطفال يف املكان املالئم يف الف�صل.
ومبجرد حتقيق ذلك ،ميكن للدر�س �أن يبد�أ.
كتابة احلروف مت�صلة (ت�شبيك احلروف) .قمت
بتقطيع �أجزاء من
البال�ستيك ال�شفاف
ول�صقها جنبا �إىل
جنب با�ستخدام �شريط
ال�صق .وعندما يجد
الطفل �صعوبة يف كتابة
حرف م�شبك ب�شكل �صحيح� ،أقوم بكتابة هذا احلرف على
قطعة من الورق ،ثم �أ�ضع الورقة حتت قطعة البال�ستيك
ليقوم الطفل بتتبع احلرف ب�إ�صبعه عدة مرات ثم �أقوم
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بو�ضع ورقة �أخرى فوق ال�شريحة البال�ستيكية ليقوم
الطالب بالكتابة على الورقة با�ستخدام �أقالم الألوان.
مالحظة :هناك بع�ض املقاومة التي ت�ضيف �إىل
الإح�سا�س بالكتابة نتيجة وجود ال�شريحة البال�ستيكية
حتت الورقة  ......يحب الأوالد ذلك ال�شعور.
حطام يرتعد� :أعمل الآن مع طفل يرتعد خالل
�إختبارات الإمالء الأ�سبوعية لل�صف  ،وميكن �أن ي�صل
الأمر �إىل حد البكاء حتى قبل �أن يطلب منه كتابة �أول
كلمة  .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنني �إذا �سحبته بهدوء
�إىل احد جوانب الغرفة قبل الإختبار مبا�شرة وبدون
حتذيره من �أنه �سيقوم ب�أداء اختبار الإمالء ،تكون نتيجة
الإختبار عادة � .100%أ�ضف �إىل ذلك �شعوره بالر�ضا
بالعودة �إىل ال�صف واجللو�س بهدوء م�صطحبا كتابه
مدركا انه قد �أدى �إختبار التهجئة بينما ال يزال باقي
ال�صف يف �إنتظار الإختبار.
الكتابة يف الهواء :قمت بتف�سري عملية الكتابة يف الهواء
لأحد �أولياء الأمور ،و�شرحت له كيفية التظاهر بان اليد
مع �ضم الأ�صابع يف الو�سط متثل �سن القلم الر�صا�ص
وان الذراع والكوع متثالن القلم الر�صا�ص .والقيام بعمل
حروف كبرية يف الهواء.
ي�ساعد ذلك التمرين على تعزيز ذاكرة الع�ضالت يف
متكني الطفل من و�ضع القلم الر�صا�ص على الورقة دون
م�شقة .ي�سهم ذلك التمرين �أي�ضا يف م�ساعدة الذاكرة
الب�صرية وذاكرة الع�ضالت ،كما ي�ساعد يف احلد من
حاالت اخللط بني b,d / p,9
�إ�ضافة ال�صور �إىل التمارين التحريرية :مثال
ممتاز لدعم الطفل خالل
التمارين التحريرية حيث يتم
تق�سيم ال�صفحة �إىل ثالث
�أجزاء طوال وعر�ضا  .ت�صنف
الأجزاء الطولية �إىل البداية،
الو�سط ،النهاية .الأجزاء الثالث العر�ضية فتق�سم �إىل
�صورة  ،وم�ساحة للكتابة ،وقائمة بالكلمات امل�ساعدة.
يف�ضل �أن تزين ال�صفحة مبنظر طبيعي �أو �صورة يحبها
الطفل.
الن�سخ عن ال�سبورة :يجب �أن يكون الن�سخ عن

ال�سبورة يف احلد الأدنى له،
وبدال من ذلك يُ�سلم الطالب
ن�سخة مطبوعة من الدر�س على
�أن تكون الأوراق ملونة و مكتوبة
بخط “ ”Arialحجم  14للت�أكد
من �شعور طالب الد�سلك�سيا
بالراحة يف �إ�ستخدامها و�سهولة
قراءتها .ميكن ا�ستخدام �أوراق ملونة وفقا للمادة
الدرا�سية حيث ميكن �أن تظلل الأوراق باللون الأ�صفر
�أو الربتقايل ..الخ� ،أو وفقا للألوان الأكرث راحة لعني
الطالب .بالن�سبة لطالب الد�سلك�سيا ،يف�ضل �أن يكون
كل �سطر يف الورقة بلون خمتلف مع كتابة الكلمات
الأ�سا�سية بخط عري�ض .كما يف�ضل غالبا ا�ستخدام
ال�صور التو�ضيحية.
پ مراقبة الأداء دون جمهر (�إظهار قدر كبري من
الرتكيز على الطفل)  :مترين العد العك�سي لي�س
�أمرا �صعبا ،على الرغم من
�شعور الطفل ببع�ض التوتر
�أثناء العد� ،إال �أن ارتكاب
بع�ض الأخطاء قد يزيد من
توتره �إىل درجة ا�ضطررت
معها �إىل التخلي عن
التمرين مع طفلي .يف
اليوم التايل حاولت �إعادة التمرين مع طفلي ،وبعد عدة
حماوالت ا�ستطاع طفلي التمكن من العد من � 1إىل
 100عك�سيا با�ستثناء خط�أ واحد .يف هذه الأثناء ،كنت
حري�صة على القيام بن�شاط �آخر مثل كي املالب�س لكي
ال يبدو �أنني �أقوم بالرتكيز عليه فقط .لقد جنحت
احليلة .لأننا مل نعاين �أي م�شاكل مماثلة بعد تلك
التجربة .لقد �شعر طفلي ب�سهولة الأمر يف عدم وجود
والده و�إخوانه معنا ملالحظته ومراقبة �أدائه.
	الحظ بع�ض �أولياء الأمور الذين طبقوا التجربة �أي�ضا،
حت�سن �أداء طفلهم �إذا �شعر ب�أنه لي�س حتت املجهر وذلك
عندما طلبوا �إليه �أداء مترين العد العك�سي بينما �أظهرا
ان�شغالهما بالقيادة.
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�س :1هل م�صطلح
الد�سلك�سيا جمرد
مرادف “ لنق�ص الذكاء”
�أو عدم املحاولة ب�صورة
جادة؟
ج :1هذا االفرتا�ض عار
متاما من ال�صحة .فالد�سلك�سيا حالة ع�صبية املن�ش�أ يولد
بها بع�ض الأفراد مثلها يف ذلك مثل عمي الألوان .وهي
تعني بب�ساطة �أن بع�ض الدوائر الكهربية املعينة يف الدماغ
ال تعمل ب�صورة طبيعية ،وتت�سبب يف �صعوبات تعلم بدرجات
متفاوتة ال�شدة ( كبرية �أو متو�سطة �أو طفيفة) ال �سيما
فيما يتعلق مبهارات التهجئة والقراءة والأرقام .على من
يعاين الد�سلك�سيا تعلم طرق بديلة الكت�ساب املهارات التي
ي�سهل على الآخرين تعلمها .وي�شار عادة �إىل هذه الطرق
“ بالطرق متعددة احلوا�س” يتم فيها ا�ستخدام كل حوا�س
الطفل وب�صفة خا�صة التقنيات الب�صرية واحلركية مل�ساعدة
الطفل يف تذكر احلروف والهجاء.
للمزيد من املعلومات يرجى الدخول �إىل املوقع االلكرتوين
)(www.schwablearning.org
�س :2هل ميكن �أن يعاين الطالب من كال من الد�سلك�سيا
وت�شتت االنتباه؟
ج :2ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن ت�شتت االنتباه
والد�سلك�سيا م�شكلتان خمتلفتان �إال
�أنهما ميكن �أن يت�صاحبا لدى نف�س
الفرد .يطلق الأطباء على حدوث
ا���ض��ط��راب�ين يف
نف�س ال�شخ�ص”
ت�����������زام�����������ن
الأع��را���ض “ .
ي���واج���ه معظم
الأف�������راد الذين
يعانون من الد�سلك�سيا من ت�شتت االنتباه و�صعوبات التعلم،
وتكون معظم ه��ذه ال�صعوبات يف جم��ال ال��ق��راءة .و�أكرث
ال�شكاوي �شيوعا لدى من يعانون ت�شتت االنتباه وال يعانون
من الد�سلك�سيا هي �صعوبة فهم ما يقر�ؤون  .حيث �صعوبات
الفهم هي نتيجة مبا�شرة لت�شتت االنتباه .لقد مر كل منا
بتجربة �أحالم اليقظة يف �أثناء القراءة ،حيث ي�صل الفرد
�إىل نهاية ال�صفحة ليكت�شف يف النهاية انه مل يفهم �شيئا مما
قر�أه� .إال �أن الأفراد الذين يعانون من ت�شتت االنتباه فيمرون
بهذه التجربة ب�صورة متكررة وبن�سبة اكرب من الفرد العادي.
م�شكالت الفهم املرتبطة بت�شتت االنتباه ميكن التغلب عليها
غالبا عن طريق بع�ض الأدوي��ة والتدريب ال�سلوكي الذي
يعمل على زيادة تركيز االنتباه عند القراءة.
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حوايل  20%ممن يعانون ت�شتت االنتباه ،لديهم منط �آخر
ل�صعوبات التعلم ،الذي يكون غالبا الد�سلك�سيا .يجب على
الأفراد الذين يعانون من كال ال�صعوبتني العمل على كل منهما
ب�صورة منف�صلة .بحيث يكون الهاج�س الأول هو تطوير املهارات
الأ�سا�سية للقراءة .ثم ميكن لهذا الفرد البدء يف العمل على
مو�ضوعات الفهم الناجتة عن تدين م�ستوى االنتباه.
للمزيد من املعلومات يرجى الدخول �إىل املوقع االلكرتوين
)(www.ldonline.org
�س :3يف �أي �سنة درا�سية
ميكن التو�صية بت�شخي�ص
الد�سلك�سيا لدى الطالب ؟ �إذا
مل يتمكن الطالب من حتقيق
امل�ستوى الأكادميي املنا�سب يف
ال�صف الأول االبتدائي ،هل تن�صح �أولياء الأمور القيام بطلب
ت�شخي�ص للد�سلك�سيا؟
ج :3نو�صي ب�أن تعطى الأولوية لتالميذ ال�صف الأول والثاين
والثالث االبتدائي والرتكيز
على التدخل املبكر .وعلى
الرغم من ذلك ،ف�إنه عندما
يف�شل تلميذ يف حتقيق التقدم
الأكادميي املتوقع منه يف
ال�صف الدرا�سي ،يجب هنا
حتليل وتقييم احتياجات التلميذ .وكلما �أ�سرعنا يف التعرف على
طالب الد�سلك�سيا ،كلما كانت هناك فر�صة �أف�ضل للتغلب على
�صعوبات القراءة لديه .قد يرجع ال�سبب يف بع�ض الأحوال �إىل
�أن الطالب مل يتوفر لديه القدر الكايف من تعزيز اللغة وخربات
القراءة والكتابة ال�ضرورية لتقدم م�ستواه بنف�س املعدل الذي
يحرزه �أقرانه يف ال�صف .قد يحتاج الطفل تعليما خا�صا ،و/
�أو تدري�سا مكثفا ،و� /أو التعلم يف جمموعات �صغرية� ،أو يكون
يف حاجة �إىل بع�ض اال�ست�شارات يف التعليم املتخ�ص�ص� .إذا مل
تكن اللغة الأوىل للطفل هي اللغة العربية ،قد ال يتطور منو
اللغة ال�شفهية للطفل بال�صورة الكافية ،وقد يحتاج الطفل �إىل
تدري�سه القراءة بلغته الأ�صلية وذلك بالن�سبة للطفل الذي يدر�س
اللغة العربية كلغة ثانية �أو يف املدار�س ثنائية اللغة .يجب على
املدر�سني التفكري يف نتائج و�سائل القراءة يف املراحل املبكرة .قد
يحتاج الطالب الذين ال يحرزون تقدما يف القراءة يف �صفوف
القراءة املكثفة �إىل ا�ستخدام و�سائل �أخرى عالجية �أو تعوي�ضية
�أو خدمات الد�سلك�سيا لت�سهيل تعلم واكت�ساب مهارة القراءة.
للمزيد من املعلومات يرجى الدخول �إىل املوقع االلكرتوين
)(www.ericec.org

الطفل حمتكر اللعب

مساعدة األطفال في
المشاركة في اللعب
وانتظار أدوارهم
الكاتبة :بويل جرين برج
عزيزتي بويل،
تعاين “�س” �إحدى تلميذاتي وعمرها �أربع �سنوات من ال�سيطرة
على )احتكار( الألعاب و�أفكار الق�ص�ص بطريقة مثرية للده�شة على
الرغم من �إي�ضاحنا لها �أهمية امل�شاركة مرات ومرات ويف منا�سبات
متعددة  .حتاول “�س” احتكار وقت اجلماعة �أي�ضا ،لذا ن�ضطر عادة
�إىل تخ�صي�ص �شخ�ص بالغ للجلو�س �إىل جانبها لتدريبها على الكم
املنا�سب من احلديث عندما مت�سك بزمام احلوار .ماذا يجب �أن
�أفعل حيال هذا املوقف؟ وملاذا  ،يف اعتقادك ،تقوم “�س” بال�سيطرة
معلمة “�س”
على اللعب؟
يعطينا التفكري يف الأ�سباب املحتملة لل�سلوكيات غري املرغوبة لدى
الطفل ملحات )�إ�شارات( عن احتياجاته .على الرغم من قيامك ،يف
عدة منا�سبات ،ب�إي�ضاح �أهمية امل�شاركة ،ال تزال “�س” م�ستمرة يف
احتكار �أدوات ال�صف لأن دافعيتها لتلبية احتياجاتها تكون �أقوى من
دافعيتها للقيام بال�سلوك ال�صحيح.
التعرف على االحتياجات:
عندما يدرك الكبار ما ي�شعر الطفل بنق�صانه ،ثم يقومون باال�ستجابة
بكرم  /ب�إفراط لهذه احلاجة ملدة � 6أ�سابيع �أو �أكرث )�أ�سلوب الإغراق(
فان ال�سلوك غري املرغوب يتنحى عادة.
يجب عليك �أوال عقد اجتماع مع الهيئة التدري�سية ملناق�شة الأ�سباب
التي تدفع الطفلة الحتكار اللعب يح�ضره �أع�ضاء هيئة التدري�س
بالإ�ضافة �إىل الوالدين.
اكت�شاف ال�سلوك
اللعب هو احد الو�سائل الأ�سا�سية للطفل للتعبري عن نف�سه وهنا
تظهر “�س” نف�سها مبمار�ساتها التي تقول “ احتاج �إىل املزيد”.
قد ال تتمثل حاجاتها �أمور مادية مثل احلادة �إىل املزيد من الطعام،
�أو النوم� ،أو املالب�س �أو الألعاب .فغالبا ما تكون احلاجات التي
تدفع �إىل ال�سلوك غري املرغوب حاجات نف�سية مثل احلاجة للحب،
�أو لفت االنتباه �أو حاجات نف�سية �أخرى� .إال انه على الرغم من
ذلك ،قد تكت�شفني �إذا ما كان �أي من هذه الأ�شياء املادية ينق�صها
فعال.
قد حتتاج “ �س” للمزيد من الوقت للعب .وقد تكون يف حاجة �إىل
فر�صة للقيام بال�سيطرة على �شيء يقدره ويحبه الأطفال الذين

تلعب معهم .ميكن �إن ت�شكل ح�صة الألعاب ذات  45دقيقة فر�صة يف
�أن ي�صبح بع�ض الأطفال العبني واعدين.
متارين بناء تقدير الذات:
توفر الألعاب �سواء الداخلية )داخل �صاالت الألعاب( �أو اخلارجية يف
الهواء الطلق واملالعب الفر�ص لتطوير تقدير الذات يف جمال هام
جدا بالن�سبة للطفل وهو اللعب .تزيد ثقة الفرد بنف�سه و�شعوره بالفخر
عندما ينجز �شيئا يهتم به كثريا.
وفري فر�صا للتعبري عن مكنون النف�س.
قد حتتاج “ �س” �إىل املزيد من االنطالق وحرية التعبري عن م�شاعرها.
يعرب الأطفال عن م�شاعرهم من خالل �أدوات فنية مثل الر�سم
وال�صل�صال واملو�سيقى واحلركة واللعب .من املمكن �أن تعرب الطفلة
عن عدم القدرة على ال�سيطرة على م�شاعرها يف بع�ض �أمور حياتها.
مثال ،هل تقوم بال�سيطرة على �إخوانها الأكرب؟ هل هناك مولود جديد
بالأ�سرة يهدد ح�ضوره و�ضعها لدى الوالدين؟ هل مت �إرغامها على تقبل
نظام الأ�سر البديلة؟ هل والداها منف�صالن؟؟؟؟؟ الكثري من الأ�سئلة
يجب �إيجاد �إجابات لها.
ما احلل؟ ما الذي ميكن القيام به؟
يف اجتماع مناق�شة م�شكلة “�س” ،قومي بتحديد الأهداف التي ميكن
تنفيذها:
پ	�أعطي “ �س” الفر�صة ل�صنع القرار �أو لعب دور القيادة يوميا .ميكن
التعليق على مدى ح�سن ت�صرفها يف معاجلة هذه امل�سئوليات.
پ يف �أوقات احلديث /اللعب اجلماعي� ،أحر�صي على توفري مدرب
�إىل جانب “ �س” للتعليق على �أفكارها اجليدة ودعوتها للم�شاركة
يف احلديث �أو اللعب.
پ يف نهاية اللعب ،امدحي �سلوك “�س” يف الأوقات املحددة التي مل
تقم فيها بال�سيطرة.
پ اخربي “ �س” ب�أنها ت�ستطيع �أن ت�ؤدي �أمرا ترغب يف القيام به لأنك
فخورة بطريقة تعلمها التعاون مع باقي الأطفال.
�أن تطبيق ا�سرتاتيجيات “حل امل�شكالت” على م�شكالت التدري�س ،
�سواء كانت هذه اال�سرتاتيجيات �سلوكية �أو تعليمية ميكن �أن يكون لها
�أثرا فاعال ب�صورة كبرية.
عن امل�ؤلفة
تعمل بويل جرينربج كمتخ�ص�صة يف تطور الطفل /الوالدين /والعاملني
منذ  40عاما .عملت يف وزارة الرتبية بالواليات املتحدة يف برنامج
ال�صحة واخلدمات الإن�سانية ،احلرب على الفقر والربامج الوطنية
الأخرى.
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اسم الكتاب:

تعلم مهنة

امل�ؤلف  :ديل� .س .براون
قراءة :طلعت يو�سف (� 314صفحة)

يعترب هذا الكتاب مبثابة دليل ت�أهيلي /مهني للأفراد ذوي �صعوبات التعلم،
ت�شتت االنتباه والد�سلك�سيا .يوفر الكتاب معلومات ون�صائح قيمة عن:
پ
پ
پ
پ

فهم م�شكالت التعلم يف املدر�سة والعمل.
البحث يف اخليارات التعليمية املالئمة.
تنمية العالقات مع املدربني واملعلمني.
الأمان الوظيفي.

معلومات هذا الكتاب قيمة لطالب املدار�س الثانوية واجلامعات لإعدادهم للعمل
وت�أهيلهم لالن�ضمام �إىل قوة العمل .ميكن ا�ستخدام هذا الكتاب من قبل الأ�سرة
والأ�صدقاء ،و�أ�صحاب العمل واملدر�سني واملعاجلني للو�صول �إىل فهم �أف�ضل
ل�صعوبات التعلم وت�شجيع ذوي �صعوبات التعلم يف م�ساعيهم املهنية.

التعلم الإبداعي واحلياة.

امل�ؤلفة :مويرا كاريل
قراءة :حممد املالكي

ال تكمن املعرفة يف املكتبات �أو من خالل تعليمات النافذين يف احلقب املا�ضية بل
من خالل تفاعل العقل الإن�ساين واال�ستف�سار عن دفق نب�ض احلياة.
لي�س هذا الكتاب من نوعية الكتب التي تقوم ب�صياغة خطط حت�ضري درو�س
�ضعيفة وتطبيق نظريات جمردة .فامل�ؤلفة تف�سح الطريق للأفكار والت�أمل عن
طريق م�ساعدة املدر�سني على �إعادة اكت�شاف �شغفهم بالتعليم والتعلم ،و�إبداعاتهم
اخلا�صة عند حت�ضري الدرو�س ا�ستجابة لطاقات و�إمكانيات وقدرات طالبهم.
يدور هذا الكتاب حول ال�سماح للطالب با�ستخدام عقولهم للتعلم وحترير خيالهم
وذكائهم ليتعلموا ب�أنف�سهم.
�إ�ضافة �إىل �سنوات عدة من اخلربة ال�صفية والدرا�سات ال�شخ�صية يف عمل
الفيل�سوف الكندي تيولوجيان برنارد لونرجان يف فهم النف�س الب�شرية ،تبني امل�ؤلفة
للقارئ �أفكارا عن كيفية متكن العقل الب�شري من تكوين املعرفة .كما �أنها ت�سرد
�أي�ضا ق�صة رحلتها يف البحث يف عملية التعليم والتعلم..

حول امل�ؤلفة:

برمجيات القراءة والكتابة
ن�سال عادة عن الربامج التي ميكن �أن ت�ساعد �أفراد الد�سلك�سيا .ر�صدنا هنا بع�ض الن�صائح املفيدة التي ميكن �أن ت�ساعدك
عند اختيار الربجميات التعليمية.
فكر �أوال يف عمر املتعلم ودرجه اهتمامه بالقراءة والكتابة.
پ
هل يتلقى املتعلم تدري�سا متخ�ص�صا يف الد�سلك�سيا؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،قد يكون هناك برامج مكملة خلطة
پ
التدري�س امل�ستخدمة.
پ	الربجميات اجليدة تكون بنائية ،متقدمة ،متحدية وم�شجعة.
ي�سهل على امل�ستخدم �إيجاد طريقه يف اخليارات يف الربجميات اجليدة.
پ
پ	الربجميات اجليدة برجميات تفاعلية  ،ت�شجع امل�ستخدم على التجربة.
من الأف�ضل ا�ستخدام برجميات يتوفر بها دعم �صوتي خا�صة عند تعلم القراءة والكتابة.
پ
من الأف�ضل العمل يف املهام بنف�س الرتتيب املقرتح يف الربنامج.
پ
من املفيد احل�صول على برجميات ت�سمح بتخزين �سجل امل�ستخدم.
پ
بع�ض الربجميات املفيدة
املهارة

رقم

الفوائد

1

القراءة

حت�سني القدرة على القراءة ،الأ�صوات،
والتعرف على الكلمات

2
3

الألعاب

الألعاب التعليمية ،العاب الذاكرة

ال�صوتيات

تعلم �أ�صوات احلروف ،دمج الأ�صوات والقراءة

4

الريا�ضيات

املهارات الأ�سا�سية ،املهارات املتقدمة

5

الذاكرة

منو الذاكرة وبناء ا�سرتاتيجيات التذكر

6

�صعوبات التعلم

منتدى جديد يناق�ش �صعوبات التعلم يف املجتمع العربي

املوقع

www.readingrocket.org
www.resourceroom.net
www.schwablearning.org
www.cogmed.com
www.ortongillingham.com
www.sightsound.co.uk
www.earobics.com
www.cut-the-knot.org
www.mathusee.com
www.alabacus.com
www.allkindsofminds.org
www.brainskills.com
www.brainconnection.com
www.kwse.info

التكنولوجيا امل�ساعدة :قد تفيد هذه الو�سائل يف م�ساعدة طفل الد�سلك�سيا و�صعوبات التعلم يف التغلب على بع�ض امل�شكالت التي يواجهها.

عملت “ مويرا كاريل” كمعلمة راهبة يف لويزيانا -اريزونا قبل االلتحاق بكلية الرتبية ،جامعة ماكجل،
مبونرتيال .وعندما تقاعدت من الكلية عام  ،1989ا�ستمرت يف التدري�س كمحا�ضر يف كلية �سان مايكل
–تورنتو ،جامعة �سان بول-اوتادا ،وجامعة كونكورديا مبونرتيال .بالإ�ضافة �إىل كتاباتها ،وتقدميها لأوراق
العمل يف م�ؤمترات لونريجان ،ف�إنها تقوم برئا�سة دورات درو�س القراءة يف معهد توما�س مور لتعليم الكبار يف
مونرتيال .ح�صلت على الدكتوراه يف الرتبية من جامعة هارفارد عام  1989يف �أطروحة برنارد لوبريجان يف
التدري�س.
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�أنا بائ�س يف التاريخ

The Glory Of War

يف التاريخ �أنا حالة
ويف الهجاء ا�ستحالة
وباملو�سيقى لي�س مني رجاء
وال اعرف الفرق بني العلوم والإح�صاء
�أما يف الر�سم ،فقمي�صي معر�ض �ألوان
والريا�ضة ال يجاريني فيها اثنان
ف�أنا ال اتعب �إال بعد...دقيقتان.
عند القراءة ارتعد من اخلوف
ومن احل�ساب كلي ك�سوف
فحا�صل �ضرب �سبعة يف اثنني
ك�سر وجرحني قطعيني
�أما احلا�سوب...وباقي الدرو�س
فقد �أ�صاب ذاكرتي فريو�س
قالوا
اجعل الدراما جمالك
و�شغلك وا�شتغالك
قلت ال �أجيد القراءة
ويف احلفظ كلي حماقة
مدر�سي دائما ي�س�ألني..
عما �أجيده وي�شغلني؟
وال يجد مني �سوى الرد ب�س�ؤال...
هل ميكن �آن ندر�س العاب الفيديو؟؟؟؟
حممد املالكي

جدول �أن�شطة يوم --------:التاريخ --/-- :
جائزة الأ�سبوع-----------------------:
البداية النهاية
الن�شاط
واجب اللغة العربية  +حفظ الق�صيدة
( 30/20دقيقة)
لعبة البطاقات  /املت�شابهات 5( /دقائق)
واج ��ب احل �� �س��اب  +حت���ض�ير الدر�س/املهارة
اجلدية ( 30-20دقيقة)
وجبة خفيفة/لعبة �أو مهارة حركية ( 10دقيقة)
مت االنتهاء من :جميع/معظم/بع�ض الأن�شطة.
مكاف�أة اليوم ★ ★ ★ ★ ★ :جنمة ذهبية
احل�صيلة من النجوم ---------- :جنمة ذهبية
جائزة الأ�سبوع-------------- :

جدول الأن�شطة اليومي
مل�ساعدة طفلك يف تطوير قدراته على التنظيم ،يجب م�ساعدته يف الربنامج اليومي للمذاكرة بعد املدر�سة .احر�ص� /إحر�صي على م�شاركة الطفل يف
ت�صميم هذا اجلدول.
االحتياجات� .1 :ساعة منبه ( يف�ضل �أن تكون من النوع الناطق� ،أو مو�ضح بها الدقائق وال�ساعات� ،أو �ساعة رقمية)
 .4م�سطرة  .5حماية  .6جنوم و�صور.
� .2أوراق للجدول ( باللون الذي يختاره الطفل)  .3قلم للكتابة
الـعمــــل:
 .1ي�صمم اجلدول كما بالر�سم
 .2مناق�شة الطالب يف ترتيب املواد التي يدر�سها ( نبد�أ عادة بالأ�سهل بالن�سبة للطفل ثم التدرج يف ال�صعوبة)
 .3مناق�شة �أوقات الراحة بني املواد ( .ت�ستغل �أوقات الراحة يف العاب تعليمية �أو �أن�شطة ريا�ضية حمببة للطالب)
 .4الت�أكد من مراعاة �أوقات الوجبات وال�صالة.
 .5يتم ملأ الفراغات يف اجلدول وبيان �ساعة البداية والنهاية ليوم واحد ،ثم ملدة �أ�سبوع.
مالحـظات:
 .1يجب مراعاة فرتات الراحة بني املواد ح�سب قدرات الطالب ،ميكن �أن تكون فرتات ق�صرية متعددة.
 .2يجب ت�شجيع الطالب على االنتهاء من الن�شاط يف املوعد املحدد .وعدم ال�ضغط عليه بعامل الوقت.
	.3املكاف�أة عن�صر هام يف ت�شجيع الطفل ( .تكون املكاف�آت يومية ،وجتمع احل�صيلة اليومية ملكاف�أة �أ�سبوعية يف حالة الو�صول لعدد معني
من النجوم ملمار�سة �أو �شراء �شئ يف�ضله الطفل.
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At History
I’m Hopeless
At history I’m hopeless.
At spelling I stink.
In music I’m useless.
From science I shrink.
At art I’m atrocious.
In sports I’m a klutz.
At reading I’m rotten.
And math makes me nuts.
At language I’m lousy.
Computers? I’m cursed.
In drama I’m dreadful.
My writing’s the worst.
»«I don’t understand it,
my teacher exclaims.
I tell her they ought to teach
video games.
--Kenn Nesbitt

?What glory is there in wars
I ask you this today and everyday.
To kill a young man in his prime
And watch his life’s blood flow like wine.
To ride on high on a monster of iron,
Lethal, mobile with a roar like a lion.
Men march on, shattered, half blind half
lame,
Into angry warfare, the sky aflame.
As all before you is destroyed and dead
To lie beneath the scorched ground in an
earthy bed.
To look in the innocent young eyes of a boy
And blast his brains out with your new
found toy.
?What glory have you gained
Your soul is tortured and your nights are
pained.
The faces of the dead and dying haunt you,
You’re the survivor, but you feel death too.
You cannot rest in easy slumber,
All those brave lives in their number
Watch you, follow you all the day.
Think not of glory,
But bow your head with me and pray.
By Simon Myers
						
Source: http://www.labda.org.uk/

!!!!!!English Language
l There’s

no egg in eggplant nor
ham in hamburger; neither apple
nor pine in pineapple.
l English muffins weren’t invented
in England or French fries in
France. Sweetmeats are candies
while sweetbreads, which aren’t
sweet, are meat.
l We take English for granted. But if we explore
its paradoxes, we find that quicksand can work
slowly, boxing rings are square, and a guinea pig
is neither from Guinea nor is it a pig.
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Literacy Software
We are often asked for information software that will help dyslexics. Below you will find some helpful hints
on choosing software.
General principles when choosing software.
l Consider the reading and spelling ages and interest levels of the learners.
l The learner receiving specialist dyslexia tuition? If so, there may be a program related to,or
that will complement, the teaching scheme being used.
l Good software is structured, progressive, combative and motivating.
l It is easy for users to find their way around the options in good software.
l Good software is interactive and encourages users to try the tasks.
l It is always best to use programs that have speech support, especially in literacy.
l It is usually best to work through tasks in the suggested program order.
l It is helpful to have software that keeps records of the user’s progress.

Dale. S. Brown (2000)
Woodbine House, Bethesda, MD
Reviewd by: Talaat Yousef (314 pages)
Author:

This book is written as a career guide for people with learning
disabilities; ADD and Dyslexia. It offers a wealthy of information and
tips about:
l
understanding the learning problems in school and work.
l
Researching appropriate educational options.
l
Developing useful mentor relationships.
l
Securing accommodations on the job.
This book is an invaluable resource for high school and college
students preparing for a career as well as graduates entering the work force.
This book can also be used by family, friends, employers, educators and therapists to better understand
and encourage adults with learning disabilities in their career endeavors.

Creative learning & living
Some software that might help:
Skill

Use

Accessibility

Reading

Improve reading ability,
sounds and word recognition

www.readingrocket.org
www.resourceroom.net
www.schwablearning.org

Games

Educational games, memory games, etc

www.cogmed.com

Phonics

Teaching sound of letters and blending sounds to
read better

Maths

Basic skills, advanced skills

www.ortongillingham.com
www.sightsound.co.uk
www.earobics.com
www.cut-the-knot.org
www.mathusee.com
www.alabacus.com

Memory

Improving memory and building strategies to
remember

www.allkindsofminds.org
www.brainskills.com
www.brainconnection.com

Some assistive technology can help dyslexic individuals cope with the problems they face, for example:

«Knowledge is not to be found in a library or in the teachings of
authorities of the past but in the activity of the human mind asking
questions within the pulsing flow of life»
This is not a «how-to» book that cobbles lesson plans in trickle-down
application of abstract learning theory. The author clears the way
for reflective practice by helping teachers rediscover their passion
for learning and teaching, and their own creativity as they prepare
lessons that respond to students’ learning potential. This book is
«all about allowing students to use their own minds to learn...about
freeing their imagination and intelligence so that they can learn on
their own»
Building on many years of experience in the classroom and personal
study of the work of Canadian Philosopher-Theologian Bernard
Lonergan on human understanding, the author makes transparent
to the general reader his thought on how the human mind achieves
transforming knowledge.She also tells the story of her own journey
seeking to make sense of the teaching/learning process.

About the Author

Moira Carley was a catechist and religious educator in Louisiana and Arizona before joining the
Faculty of Education, McGill University, Montreal. When she retired from the faculty in 1989, she
continued to teach as a sessional lecturer at St. Michael’s College, Toronto, St. Paul’s University,
Ottawa and Concordia University, Montreal. In addition to writing and presenting papers at
Lonergan Conferences, she also leads reading-discussion courses at the Thomas More Institute
for Adult Education in Montreal. She received a Doctorate in Education from the Harvard
Graduate School of Education in 1989 with a dissertation Bernard Lonergan: On Teaching.
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Qn. Is it true that the word ‘dyslexic’ is just
another word for unintelligent or ‘not trying hard
enough’?
Ans. This is not the case at all. Dyslexia is a neurological
condition which some people are born with, comparable
to colour blindness. It simply means that certain circuits
in the brain do not operate in the usual way, and cause
learning difficulties - to a greater or lesser degree particularly with spelling, reading and number work.
A dyslexic person has to learn alternative approaches
to learning the things which most people take in quite
easily. These alternative approaches are often referred
to as ‘multi-sensory’, and involve the use of all the
child’s senses - especially visual techniques and physical
movement - to help remember letters and spellings.

Qn. Is It Possible For A Student To Have Both An
Attention Disorder and Dyslexia?
Ans. Attention disorders and dyslexia are different
problems but they do sometimes occur together
in the same individual. Doctors call the cooccurrence of two disorders in the same individual,
“comorbidity.”
Most individuals with attention
disorders also experience academic difficulties and
most often those are reading problems. The most
common complaint of individuals with attention
disorders who do not also have dyslexia is that
they have difficulty comprehending what they read.
Comprehension difficulties are a direct consequence
of inattention. Most of us have had the experience of
daydreaming while reading and getting to the end
of a page and realizing that we don’t know what
we just read. Individuals with attention disorders
have this experience with much greater frequency
than the average person. Comprehension problems
associated with attention disorders can often be
helped by medication and/or behavioural training
that focus on sustaining attention while reading.
It is estimated that approximately 20% of individuals
with attention disorders also have another kind of
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The Child Who
Monopolizes Play
Helping Children Share and Take Turns
By Polly Greenberg

learning disability, most often dyslexia. Individuals who have
both an attention disorder and dyslexia should work on the
two problems separately. The first issue should be to develop
the basic reading skills of fast and fluent letter and word
recognition. Once basic reading skills have been developed,
the individual with both dyslexia and an attention disorder
can begin working on the comprehension issues created by
attention lapses.
Qn. At what grade level should a student be recommended
for assessment for dyslexia? If students do not make
expected academic progress in Grade 1, should they be
recommended for an assessment for dyslexia?
Ans. It is recommended that priority be given to Grades 1,
2, and 3 to focus on early intervention. However, when a
student fails to make expected academic progress at any
grade level, the needs of the student should be analyzed and
evaluated. The sooner a student is identified and can receive
the appropriate intervention/instruction, the better chance
the student has to overcome their reading difficulties. In some
cases, it could be that the student has not had the breadth
of enhanced language and literacy experiences required to
progress at the same rate as his or her classmates. The student
may require tutoring, accelerated (intensive) instruction,
placement in smaller instructional groups, or counselling.
If the student is not a native English speaker, the student’s
oral English may not be developed sufficiently and the child
may require reading instruction in his/her native language,
English as a second language, or bilingual classes. Teachers
should consider the results of the early reading instruments.
Following accelerated (intensive) reading instruction or other
steps to facilitate reading acquisition, students who do not
make expected academic progress may require remedial,
compensatory, or dyslexia services.
Adapted from various sources:
		
(www.schwablearning.org)
		
(www.ldonline.org)
		
(www.ericec.org)
Compiled by : Preethi K. Nair

Dear Polly,
Patty, a 4-year-old in my class, monopolizes
toys and ideas for the story line in dramatic play
even though we’ve explained the importance of
sharing until were blue in the face. She tries to
dominate group time, too. We usually have her sit
next to an adult, who kind of coaches her about
the appropriate amount of talking as we go along.
What should I do about this situation? Why do
you think Patty monopolizes classroom play?
Thinking about possible reasons for a child’s
unusual behaviour sometimes gives us clues about
her needs. Because you often explain the need
for sharing, and Patty still tries to monopolize
classroom materials, her drive to fulfil her needs
is more powerful than her drive to do the right
thing.
Identify Needs
When adults are aware of what a child feels she’s
lacking and generously respond to it for six weeks
or more, the behaviour usually subsides. Have you
had a staff meeting to decipher Patty’s reasons for
dominating playtime? This meeting should include
staff members as well as her parents.
Explore the Behaviour
Play is one of children’s major ways of expressing
themselves. Patty seems to be saying, “I need
more.” It’s unlikely that she needs more food,
sleep, clothes, or even toys, although you can find
out if any of these are needs in her case.
Patty may need more time to play. In today’s
climate of over programming, it could be that
Patty gets little time for unstructured, free
play. Maybe she needs more opportunities to
demonstrate mastery of something the children
she is playing with would value. Forty-five minute
play periods give children a chance to become
proficient players.

Esteem-Building Activities
Both dramatic play and vigorous outdoor play provide
opportunities for children to develop positive selfesteem in an area of great importance to them—play.
We gain self-confidence and feel proud when we do
something we care about well.
Provide Opportunities for Self-Expression
Patty may also need more outlets for her feelings. Young
children express their feelings through art materials like
paint and play dough, through music and movement
and play itself. It’s possible that she’s expressing feelings
of being out-of-control in some major aspect of her life.
Does she have domineering older siblings, or is there
a new baby whose presence threatens her status in
the family? Was she bounced around in the foster-care
system? Are her parents breaking up?
What You Can Do
In your brainstorming meeting about Patty’s problem,
set achievable goals:
• Give Patty chances to make decisions and to play
a leadership role every day. Comment on how
well she handles these responsibilities.
• Do what works at group time. Have a “coach” sit
near Patty at playtime to comment on her good
ideas and invite her to take turns.
• At the end of the play episode, congratulate Patty
on the specific times she did not dominate.
• Tell Patty she can do something she really likes
because you’re so proud of the way she’s learning
to cooperate with other children.
Applying problem-solving strategies to teaching
problems, whether behavioural or instructional, can
be enormously effective. ECT
Polly Greenberg has been a child/parent/staff
development specialist for 40 years. She has worked
for the U.S. Department of Education, the Department
of Health and Human Services, the War on Poverty,
and other national programs.
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A special folder - Each of the dyslexic pupils at the
special school where I work is issued with a folder
containing all the materials they need to be able to
work and self correct as independently as possible.
Each folder includes: colored overlay, reading
window for tracking text, alphabetical list of high
frequency words, helpful word lists such as days of
the week etc, picture and letter cards for commonly
confused letters b-ball etc, picture timetable for each
day to enable students to organize themselves. The
folders contain many other bits and pieces designed
to make their lives easier. Pupils are encouraged to
graffiti or decorate their folders in order that they
are not seen as ‘thickie folders’. My dyslexic pupils
can now quietly look in their folder for the resource
they need without having to ask for help.
(L.H., Warwickshire, UK)

Remembering left and right - One of my pupils
has difficulty remembering the difference between
left and right. To over come this problem, I gave him
two different ideas to remember.
1. When trying to remember his
left hand side, I tell him to hold
up both hands, palms pointing
away from his body, with thumbs
pointing out to the side. The hand
that makes a ‘L’ shape is his left
hand. 2. To remember his right
hand side, (he is right handed) he
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must remember that the hand that he uses to ‘write’
with, is his ‘right’ hand.
(G.H., Leicestershire, UK)

Avoid distractions - Students with dyslexia
often find the normal hum of classroom activity
extremely distracting. Even the most unavoidable
sounds catch their attention and draw their minds
away from their schoolwork. So it is very important
to find the right spot within the classroom for the
student. Once this has been achieved then the
lesson can begin. (J.T., West Lothian, Scotland)
Writing in cursive - I have cut pieces of screen and
taped the edges with duct tape. When a child has
a problem writting a letter in cursive I write that
letter on a piece of paper, put it under the screen,
and then have the child trace it several times. Then I
put a piece of paper on top and have the child write
the letter with a
crayon. There is
a little resistance
that adds to
the sensation of
writing. The kids
love it.
(S.S.., Lauderdale)

Lesson withdrawal time - As a school we are
careful not to withdraw dyslexic children from
lessons in which they are strong or particularly

enjoy.
RT
approached
me one day
and
asked
if his lesson
time could
be altered as
his timetable
had been changed and his one-to-one with
myself clashed with art, his favourite lesson. I then
approached the class teacher and together we
came up with an alternative time. (L.B., Essex, UK)
‘. . . a quivering wreck . . .’ - I work with one
child who becomes a quivering wreck during the
weekly spelling test in class, and can be in tears
before he has even been asked to spell the first
word. However, quietly withdrawing him to a
side room just before the test without warning of
the fact that he is going to do his spellings, often
results in him being 100% successful. He also has
the satisfaction of returning to the class and sitting
quietly with a book, with the knowledge that he
has done his spellings while the rest of the class
have their test!. (S.C., Bexhill-on-Sea, UK)
Air writing - I explained the process of ‘air writing’
to a parent. I explained how to pretend that the
hand, with the fingers brought to the center, was
the pencil lead and the arm
from the elbow down is the
pencil. Make big smooth
letter loops in the air. This
helps to enhance the muscle
memory to enable the
child to put pencil to paper
without it being so laborious.
This aids in visual and muscle
memory, and helps with b/d and p/9 confusion.
(S.V., New York)

Picture clues for a written exercise - Picture Q’s
are an excellent example of supporting the child
through a written exercise. The page is split into
three both across the page and down the page.
Going down the page is split for a beginning,
middle and an end. Across the page is split with

picture clues on the left, an area for written work
in the middle and a list of key words that could be
utilized in the work, on the right. The page is best
set up on landscape.
(L. S-W., Manchester, UK)

Copying from the board - Copying from the board
is kept to a minimum. Instead the class receives
handouts, printed in the font «Arial size14» to make
sure
that
the dyslexic
students feel
comfortable
with it. The
sheets
are
not white but,
according
to subjectmatter, have shades of yellow or green or orange,
etc. For the dyslexic students each line has a
different colour, keywords are printed on bold.
Images are now used frequently on those sheets.
(L. G, Germany)

Doing the ironong while he counts backwards
- Counting backwards for my son is not too bad,
although he did get rather stressed about it and
made some mistakes,
which caused him to
make some more. We
had to abandon the
exercise. The following
day I tried again. After
several attempts he
did manage to count
backwards to 100 with
only one error. He does find it easier when his
brothers and father are not around. I made sure I
was doing something like the ironing so that I did
not seem to be focused just on him, this seemed
to work as we had no problems after this. Some
parents have also noticed that their child feels less
‘put on the spot’ if they are asked to do an exercise
like this while their parent is driving the car.
(R.W., Falkland Islands).
http://www.dyslexia-parent.com/hints.html
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be played anywhere and you can ask your child to
try spelling the object he has correctly guessed.
Rhymes are useful for reinforcing common
sequences like the days of the week in memory.
Games where numbers or letters can be joined up
to form a picture will also help with sequencing
problems.
Building good reading habits
It is very important for the dyslexic child to develop
a love for reading. Regular contact with books
means that your child will have more opportunities
to put into practice the blending and word attack
strategies that he is being taught at DAS. At the
same time, he will be exposed to a rich store
of ideas and vocabulary which will assist him in
comprehending what he has read. To encourage
your child to read,
•

•
•
•
•

•
•

Let your child see you reading for pleasure
and information. This can be in English or your
mother tongue.
Encourage your child to read with you.
Point out the print around you such as traffic
signs, food labels, posters and advertisements.
Praise your child often and generously for his
attempts.
Encourage your child to use the sounds of
letters and when he is stuck, sound out the first
letter as a clue.
Occasionally leave simple written instructions
or notes for him to read.
Discuss the story and the characters after you
have finished reading a book together but do
not make it sound like a lesson.

Encouraging your child to write
Encourage
your
child to write as
the more often he
writes, the more
aware he will be
of words and their
spelling. Writing is
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also an excellent avenue for your child to express
not only his creativity but also his frustrations and
anxieties. You may like to get your child to draw a
picture and then write a few sentences about it.
If your child has problems with handwriting,
you may want to encourage him to use a word
processor instead.

Practical Suggestions
The following are some suggestions on how you
can help your dyslexic child cope with other facets
of his disability:
Establishing routine
Routine is of utmost importance as it provides
security and order for a dyslexic child especially
if he has a poor sense of time and organization.
You may like to establish regular times for
eating, sleeping, doing schoolwork and playing.
Distractions should be kept at a minimum. It would
be good if there are clearly designated areas for
their particular use.
Giving simple instructions
Dyslexic children often have difficulty following
lengthy instructions as the memory to hold
them is weak and their attention span is short.
Therefore, simple instructions prevent confusion.
In the same way, you may need to check on
instructions given at school as specific books/
files/sports attire may be brought to school on
the wrong day.
Helping motor skills co-ordination
Some dyslexic children lack fine motor-skills coordination. You may like to play hand-eye games
with him such as catching balls, picking up small
items or marching/jumping/hopping to rhythm for
better body co-ordination.
http://www.dyslexia-parent.com/hints.html
Compiled by : Preethi K. Nair

It is important to build up your child’s self-esteem by
giving him opportunities to participate in activities
which allow him to use special strengths or talents

Areas where
parents can help
Your child has been diagnosed as being dyslexic.
As a parent, you will be naturally anxious and
wish to help him. The following are important
areas to consider:
Providing Emotional and Psychological Support
Building a positive attitude
It is important for you to help your child accept his
disability. Your child will take his cue from you. If
you regard his disability as a tragedy, then he will
become more anxious about his difficulties and feel
that he is beyond remedial help. You may like to
use some of the information included in this book
to explain dyslexia to him. Reassure your child that
having dyslexia does not mean that he is stupid
and that it is not his fault that reading and spelling
are so difficult for him. Encourage your child to talk
to you about his anxieties and the difficulties he
faces even if he appears confident. This confidence
may be only on the surface.
Motivating your child
without pressuring him
Anxiety,
anger
and
frustration are the daily
companions of many
dyslexic students. It is
therefore important for you
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to motivate your child by praising and rewarding
him for the efforts he has put in and not just the
«the end product.» Avoid words such as «lazy»
which might hurt his self-image. It is also important
to avoid neutralizing the encouragement you give
by adding ‘buts’ such as «You have tried hard but
you misspelled two words.» Your child should
be encouraged to make continual improvement.
Setting small attainable goals and encouraging him
to work hard to reach them will help him to reach
his potential without undue pressure.

part and a further lowering of his self-esteem.
Expecting him not to make «careless» mistakes or
spelling errors in a test/examination is unrealistic
as dyslexia -almost by definition- means that he
will make many of these errors. Do not lose your
temper if your child is not progressing as fast
as you would like. Instead as suggested in the
section’ Motivating your child without pressuring
him’, continue to encourage him, praise his
smallest achievement and set small but realistic
goals for him to reach.

Avoiding over protectiveness and spoiling
It is natural for you to want
to spend more attention,
time and money on your
dyslexic child compared to
his non-dyslexic siblings.
Ironically, the dyslexic
child may not want this
extra attention as it makes
him feel even more helpless. This extra attention
may also increase normal sibling rivalry. A dyslexic
child, like any of his non-dyslexic siblings, needs
discipline and a clearly defined set of rules to
follow. Excusing him for his bad behaviour because
«he is dyslexic» would only encourage him to hide
behind his disability in times of wrongdoing and to
use it as an excuse to avoid difficult or unpleasant
tasks.

Encouraging his strengths
It
is
important
to build up your
child’s self-esteem
by
giving
him
opportunities
to participate in
activities which allow him to use his special
strengths or talents. Some of these strengths
may be unconventional and a source of conflict
for parents such as playing video games or an
interest in motorcycles. It is important to consider
the whole picture; playing video games may
produce an interest in computer programming
or improve the child’s hand-eye co-ordination
while an interest in motorcycles may lead to
an interest in mechanics and later a career in
engineering. Older dyslexic children can also
be encouraged to help others such as volunteer
work. The process of helping others could help
him to generate positive feelings about himself
and deal more effectively with his own pain and
frustration. The older dyslexic child with strength
in one subject may even tutor a younger childeven a younger dyslexic- who is weak in it. A

Adjusting your expectations of his academic
performance
You will need to adjust your expectations of
your dyslexic child’s academic performance.
Comparing his results to those of his non-dyslexic
siblings or peers will lead to frustration on your

task as small as helping a younger child learn
how to use a calculator can help him to feel more
successful and positive about himself.

Providing Academic Support
Avoiding extra work at home
Children with dyslexia become extremely tired at
the end of a school day because concentrating,
reading and writing is more effortful for them.
Loading your child with too many extra tuition
classes or giving him more worksheets and spelling
lists to memorize may increase his fatigue and add
to his feelings of pressure, failure and frustration.
Assisting with homework
The dyslexic child is generally very dependent on
his parents for help with schoolwork. However, as
a child reaches his teenage years, society expects
him to become more independent. A dyslexic
teenager may experience internal conflict between
this expectation of independence and his continued
need for adult assistance. Parents may begin to
find it difficult to tutor their dyslexic teen. In such
cases, it may be better for a peer tutor or another
concerned young adult to help him.
Playing educational games
Depending on your child’s age, you may find it
useful to play educational
games with him to help
him with spelling, increase
his vocabulary or improve
his short term memory.
Games like ‘I spy with
my little eye something
starting with the letter.’ can
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TEACHING GUIDELINES
Dyslexia is a neurological disorder that affects language
processing functions. It manifests itself in a learning
disability in handling written text. The word «dyslexia»
literally means difficulty with words. The condition results
in problems with letter-sound associations leading to
difficulties in reading, writing, and spelling. No two
dyslexics have the same learning problems, nor is the
condition age-related or indicative of low intelligence.
Students with dyslexia are typically of average or
high intelligence, appear bright, but have tremendous
difficulties reading, writing, or spelling on grade level.
They may be slower to acquire and process language
due to poor short-term memory capacities. They also
may have difficulty remembering isolated sounds in
words when attempting to write or spell.
Throughout school, students with dyslexia may have
been assumed to be lazy, immature, unintelligent, or
unmotivated. Unfortunately, most dyslexics are not
diagnosed until they are between the ages of 11 and
17. By then, a dyslexic student may have experienced
a multitude of failures, and thus have developed low
self-esteem.
Strengths of Dyslexic Students
People
with
dyslexia have also
been recognized
because of the
strengths
they
have developed as
a response to the
disorder. Dyslexics
are typically very
curious, have good
oral skills, and demonstrate vivid imaginations.
They frequently excel in art, music, architecture,
engineering, science, and creative design because
they think visually and usually have excellent spatial
awareness. It is essential that these strengths be
recognized; students with dyslexia can bring valuable
insight and opinions to classroom discussions.
Teaching Guidelines
Effective teachers of dyslexics keep several guiding
principles in mind. A student with dyslexia:
l Can be a positive, contributing, and valued class
member.
l Is an intelligent person who does not learn in the
same way as others.
l Learns by doing.
l Often has trouble remembering.
Strategies and Adaptations
Effective teaching strategies and adaptations can help
dyslexic students be more successful. Consider how you
might use the following ideas to help dyslexics build the
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skills they need to overcome the disability. Your initial
goal should be to reduce the overall reading, writing,
and spelling load, while increasing the self-confidence
of the student.
l Provide a daily outline of schedules, goals, and
lecture notes.
o Use a sans serif font (such as Arial or Verdana)
to reduce clutter on visual
aids.
o Print on colored paper to
reduce glare.
o Boldface key words.
o Show the whole picture
first.
o Break information into
small, sequential steps.
l Conscientiously construct the classroom environment
for success.
o Be welcoming and encouraging.
o Provide a seat in the front.
o Support interactions with a peer-helper.
o Nurture student’s growth and learning.
l Utilize helpful technology for additional support.
o Tape record lectures with a cassette recorder.
o Video tape lessons and demonstrations.
o Use audio-taped versions of textbooks.
o Make
interactive,
multimedia
learning
opportunities available.
l Present multi-sensory lessons to maximize learning.
o Start each lesson with a review of prior learning.
o Utilize
demonstrations,
observations,
and
experimentations.
o Expand lessons beyond
visual
and
auditory
learning.
o Incorporate
kinetic
or
sensory
learning
experiences.
o Provide hands-on learning
activities.
l Evaluate homework procedures
to lessen the literacy load.
o Write assignments in the
same place daily or provide
a written handout.
o Limit the amount to what
is absolutely necessary for
practice.
o Give credit for effort and
achievement.
l Consider altering evaluation
and testing procedures to
reduce stress.

o

Offer multiple-choice tests rather than short
answer and essay tests.
o Read directions orally.
o Allow extra work time and rest breaks.
o Accept verbal responses, as well as written.
l Recognize all victories and accomplishments to help
raise self-esteem.
o Praise and commend often.
o Help students to see their strengths.
o Provide opportunities to increase confidence.
o Do not tell students that they are not trying hard
enough.
l Be responsive to your
dyslexic
student’s
needs.
o Seek
teaching
methods best suited
to the needs of the
student.
o Play learning games.
o Teach students to

use logic, rather than relying on memory.
o Be flexible!
Be Part of the Solution for a Dyslexic Student
Teaching a student with dyslexia is sometimes a
challenge for teachers, but it is also an opportunity to
make a difference in a struggling student’s life. There are
several options for support, in addition to the adaptations
you can make in the classroom. Don’t hesitate to refer
to the special education professional in your school for
additional references and support.
Remember that school has probably brought many
failures and struggles for dyslexic students. They
deserve your attention to help them be as successful as
possible. You can be a part of the solution in educating
dyslexic students and helping them to achieve the
educational goals of becoming independent and lifelong learners.
(Reference from www.glencoe.com/ teaching today)
Education Up Close (Feb. 2005)

General tips for teaching dyslexics
The following is only intended as a brief and general tips or pointers page. This document is not
intended to provide a teaching programme, nor is it intended to fulfil the teaching requirements
for any particular individual, which may deviate from the points below.

DO
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Build confidence whenever possible
Sit the student near the teacher
Teach individually or in small groups as much as
possible
Discover how the student learns best
Encourage the student to repeat back instructions
Use a structured multi-sensory approach to teaching
literacy
Differentiate teaching material
Provide clear worksheets with less writing and
more diagrams
Focus on content rather than presentation
Encourage overlearning by giving opportunities for
plenty of practice
Use of technology for learning and support
Give lots of reward and encouragement
Expect variability in performance

DON’T
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Assume the student will remember things connected
with written language
Compare the student with the rest of the class
Say that the student is slow, lazy or stupid
Judge ability by written work (but by oral responses
instead)
Correct too many errors
Ask the student to read aloud in front of the class
Ask the student to use a dictionary to find out how
to spell a word
Give the student long lists of words to learn each
week
Expect the student to be able to cope with a lot of
copying from the board
Expect the student to be able to cope in a noisy or
distracting environment

For more information about Lucid or the developments or research please visit the Lucid web site
www.lucid-research.com. The Lucid staff can be contacted by email info@lucid-research.com,

21

Spelling Techniques
With the National Literacy Strategy more parents
are faced with helping their child to learn spellings
at home, often with no guidance on how to do
this. Children with dyslexia need to build up
memory traces for spelling patterns within the
brain using multisensory methods. There are many
ways of doing this: I have outlined some of the
more popular ones below:
LCSOW technique (Look, Cover, Spell Orally,
Write): This is a multisensory routine involving
all the senses – visual, auditory, oral kinaesthetic
(speech), tactile kinaesthetic (motor movement).
l
l
l
l
l

Looks at the word
Covers the word it or turns it over
Spells the word Out loud using the letter
names
Writes the word naming the letters
Checks the spelling against the correct
model

If words of more than one syllable are being
learned it may help to use a further strategy. Write
each syllable in a different colour. For example,
the word circle would have the first syllable (cir) in
one colour and the second syllable (cle) in another
colour.
Visual Segmentation. This involves looking for
words within words e.g. ‘hard: in Richard, ‘wed’
in Wednesday;
or highlighting
the tricky bits of
a word e.g. ‘ru’
in February. It
can often help
if the pupil is
encouraged to
say the word
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phonetically e.g. Wed – nes – day as s/he traces
over or writes it.
Mnemonics. This is the use of silly rhymes to help
the child remember the sequence of letters within
a word. It is particularly useful for words where
the pupil commonly mis-sequence the order of the
letters.

Sally Ann Is Dirty (SAID)
Girls In Red Lipstick (GIRL)
A visual image can often help. The child could
be encouraged to make their own book of ‘tricky’
words by writing the rhyme s/he has made up
at the top of the page (the first letter of each
word in a different colour), then illustrating it
underneath.
Overwriting.
Some
spelling
programs
recommend tracing as
a method of learning
to spell patterns of a
word.

Reading
Parents will often ask “What can we do to help
reluctant children to read?”
Here are a few tips that may help.
l Parents play a vital role;
their attitude to reading is
the strongest influence. If
children see that reading
gives you pleasure they are
much more likely to gain
your enthusiasm and want
to read.
l Read aloud to your child as often as you can.
They are never too old to be read to. Let them
sit back and enjoy the experience.
l Visit your local library with your child. Talk to
the librarian about the sort of books your child
may enjoy. Don’t forget to mention your child’s
hobbies.
l If your child likes to read comics, don’t stop
them; they have their place. The child can
follow the pictures and some of the words.
l Encourage your child to read by asking them
to help you when you are cooking by getting

l

l

them to read the ingredients
for a cake. Ask them to look
in the paper for the time your
favourite programme will
start.
Set aside a time for reading
each day when you can
be undisturbed and can
concentrate entirely on your
child. This is essential, because
if you are distracted your child will be even
more so. Your attention needs to be special and
undivided.
When your child starts to read independently,
you are still needed. Most reluctant readers
like a companion when they are reading to
themselves. When your child has really got
going, why not sit beside him and read your
own book.

Reference: http://www.ldonline.org/article/6370
Compiled by : Shaestha Naaz

Reference: LABDA Newsletter March 2003
Kath Kelly, Manchester Metropolitan University
Compiled by: Shaestha Naaz
KDA friend
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Gardner currently identifies eight intelligences,
all of which he considers «part of our birthright.»
However, he adds that «no two people have exactly
the same intelligences in the same combination.»
The eight intelligences are linguistic, logical,
musical, spatial, bodily kinesthetic, interpersonal,
intrapersonal, and naturalistic. The extent to which
the various intelligences develop depends, to a
significant extent, on the individual’s education
and culture.

Multiple Intelligences in the Classroom
Part I : Assessment of “Intellectual Profiles”
by Lisa Chipongian
“If a child is not learning the way you are teaching, then you must teach in the way the child learns.”
Rita Dunn, (from Anne Bruetsch’s Multiple Intelligences Lesson Plan Book)
The Eight Intelligences
Over the last decade, Howard Gardner’s influential
theory of multiple intelligences has almost
revolutionized the way many psychologists and
educators think of intelligence. For almost a
century psychometricians, or intelligence testers,
had seen it as a fixed trait—IQ tests demonstrated
that you were either «smart,» «normal,» or
«deficient.» Gardner, on the other hand, has
argued that intelligence is multifaceted and
dynamic—expanding far beyond the linguistic
and logical capacities that are traditionally tested
and valued in schools.
In his latest book, Intelligence Reframed: Multiple
Intelligences for the 21st Century, Gardner is
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careful to emphasize the cultural—as opposed
to the purely genetic—factors that shape an
individual’s intellectual development:
I now conceptualize an intelligence as a
biopsychological potential to process information
that can be activated in a cultural setting to solve
problems or create products that are of value in
a culture...intelligences are not things that can be
seen or counted. Instead, they are potentials—
presumably, neural ones—that will or will not
be activated, depending upon the value of a
particular culture, the opportunities available in
that culture, and the personal decisions made by
individuals and/or their families, school-teachers,
and others. (Gardner 1999)

Teaching in the Way the Child Learns
The theory of multiple
intelligences urges a
rethinking of how teachers
should approach subjects
and topics. If children do
not learn in any one way,
then the teacher truly
must teach «in the way
the child learns.» Guided
by the very diverse
intellectual profiles of
students in a classroom,
teaching must become
less of a single approach
aimed at all students
and more of a crafted
effort to engage the
multiple intelligences, or
potentials, represented
in the room.
In Intelligence Reframed,
Gardner identifies «the
ready availability of new
and flexible technologies» as the «one fact [that]
will make individually configured education a
reality in [his] lifetime»:
Once parents learn that there are indeed several
ways to teach most topics and most subjects,
affluent families will acquire the materials for
home use. And pressures will mount for schools
and teachers to have available, say, the «Eight

Roads to Pythagorus» or the «Eight Paths to Plato.»
No more will teachers say, «I taught it well, and
she could not learn it.» Rather, all involved in
education will be motivated to find the ways that
will work for this student learning this topic, and
the results will be widely available in planning for
future work.
Although
Gardner
describes
individually
configured education as a future reality, many
educators are applying the theory of multiple
intelligences in the classroom today.
The theory of multiple
intelligences
does
not point to a single,
approved
educational
approach. Gardner, in
fact, is wary of making
recommendations.
He
claims that educators are
the ones who are «in the
best position to determine
whether and to what
extent MI theory should
guide their practice.»
The concept of multiple
intelligences originated
as
a
psychological
theory that focused on
«individual
differences
in strengths and modes
of representation.» As
Gardner states, «there is
no direct tie between a
scientific theory and a set
of educational moves.» In
any case, when a teacher decides to implement
the theory of multiple intelligences in everyday
classroom life, he must begin by trying to
determine the «intelligences» with which different
children learn.
Excerpts from : http://www.brainconnection.com/
med/edimg/l/multiple-intelligence.
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«People with dyslexia have individual
profiles of strengths and weaknesses»*
*from a Framework for Understanding Dyslexia, DfES
Strengths and aptitudes associated with dyslexia

the chapter both details and main idea need to
be retained in working memory. Otherwise, the
reader may have retained isolated facts but may
not know the sequence of events nor understand
the main idea.
Most of us take working memory ability for
granted. We use this important memory function
throughout the day when speaking, listening
and particularly when reading. For the many
children and adults who have working memory
difficulties, reading may be something that they
avoid. These are often the children in school who
can read, but who don’t like to read. They have
difficulty retelling a story in their own words.
Even some very bright children may experience
school failure or be struggling to keep up, due to
limitations in working memory. For them, reading
is a necessary activity but certainly not one that
they readily engage in. This is, in part, why they
choose short stories for book reports and prefer
to watch the video of classic books rather than
read them.
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The above problems may not be so obvious.
So what are other indications of problems with
working memory? How would a parent or teacher
even begin to suspect that such problems exist?
Some of the following «red flags» could indicate
the presence of working memory problems:
a) Trouble following lengthy directions,
b) Problems understanding long spoken
sentences,
c) Difficulty staying on topic in conversations,
d) Difficulty with multistep math problems,
e) Problems with reading comprehension,
f) Memory problems.
If an individual is suspected of having memory
problems, there are several tests that can be used
to distinguish between weakness with working
memory and other difficulties. It is important
to determine if there are working memory
limitations so that appropriate intervention can be
implemented.
Adapted from: http://www.brainconnection.com/
topics/?main=fa/memory-language3

Dyslexic adults often find ways of compensating for
some of their difficulties but coping strategies can
fail when they are pressured by time constraints or
a noisy environment.
Did you know that.......................
l about 10% of the population is dyslexic – but in
some areas of work, e.g. catering, hairdressing,
this percentage is likely to be higher?
l many dyslexic adults have not been diagnosed
and do not understand the reasons for their
difficulties?
l dyslexic individuals, even high achievers, often find
the more basic tasks difficult e.g. filing in alphabetical

Common problems associated with dyslexia

order, reading signs, taking telephone messages
accurately, which can make them appear incompetent
and create high personal stress levels?
l quite simple measures can make a big difference
to an individual’s performance and confidence e.g.
enlarging print, colour coding information, taping
information to be remembered?
l many dyslexic individuals have had very unhappy
educational experiences, which is one reason why
they are often extremely reluctant to participate in
formal training?
Adapted from: www.lsbu.ac.uk/.../dyslexia_
employment_1.shtml
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Working Memory,
Language and Reading

that is hugging the boy is kissing the girl.» It
helps us interpret sentences that are lengthy, «Do
every other problem on page fifteen and all of the
problems on page sixteen before checking your
answers in the back of the book.» We use working
memory when preservation of word order (syntax)
is important to correctly understand a sentence
like; «It was the boy’s ball and not the girl’s, that
was dirty.» Working memory permits the listener
to hold verbal information in mind long enough
to make sense of the sequence of words, process
them for long-term storage, and to perform verbal
problem-solving tasks.

By : Maxine L. Young
Eight-year-old
Jennifer
listened carefully as the
teacher said, «After you
are done with your math
worksheet, get out your
reading book and finish
answering the questions
on page fifteen, at the
bottom of the page.»
Other children quickly
went to work but Jennifer
timidly raised her hand and asked the teacher to
repeat the directions. Even though she is a bright
child, routine oral directions such as this are hard
for Jennifer to follow. Was Jennifer having trouble
paying attention or did she simply forget what
was said? The fact is that Jennifer is a bright child
who has problems with working memory. This
makes routine tasks, such as following lengthy oral
directions, complicated and frustrating.
What is working memory?
Is working memory different from short- or longterm memory? How does it affect language and
reading ability in children? In the 1980s, two English
researchers named Baddeley and Hitch coined the
term «working memory» for the ability to hold
several facts or thoughts in memory temporarily
while solving a problem or performing a task.
Baddeley’s research also showed that there is a
«central executive» or neural system in the frontal
portion of the brain responsible for processing
information in the «working memory.» He coined
the term «articulatory loop» for the process of
rapid verbal repetition of the to-be-remembered
information, which greatly helps maintain it in
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working memory.
For an example of working
memory, consider the
following. Imagine you
are lost while driving to
a meeting. You stop at
a service station and the
attendant says, «Make a
right at the first red light.
Go three blocks until you
see a stop sign and make
a left turn onto Willow Street. Then look for a
large green sign about two and a half blocks down
Willow, and enter the parking lot.» Even as you
read this, some of you are imagining repeating
the directions over and over, under your breath,
as you drive to your destination, using your own
«articulatory loop». The type of memory needed to
hold such information in one’s mind while working
on it is called working memory. Short-term memory
holds information in mind for only a few seconds
as it is processed. Long-term memory is where
such processed information is permanently stored.
Working memory is an intermediary and active
memory system in the information processing area
of the brain. It is an important memory system and
one that most of us use every day.
Language, Learning, and Working Memory
Working memory weaknesses, however, plague
many school-aged children and adults. Working
memory is required to understand spoken
language; to comprehend what is read; to write
sentences, paragraphs, and stories; to do problemsolving tasks, and perform some math operations.
Research on children with language delays, that

is children who develop language much later
than the norm but who have normal nonverbal
intelligence, shows that they have working
memory problems. They are referred to as having
specific language impairment (SLI) and are at risk
for having reading disabilities. Research has also
shown that children between the ages of 4 and
6 with SLI and limited working memory capacity,
have delays in vocabulary development. The
syntactic development of children is affected by
working memory.
Working memory plays an important role in math
also. When a child does a page of simple singledigit math, with alternating rows of addition and
subtraction problems, it is working memory that
helps the child remember to add or subtract the
entire row. Children use a form of working memory,
called serial memory, to count the number of
cookies on a plate when figuring out how many
are left for lunch the next day. Remembering
not to count any cookie more than once is also
a function of serial memory. Adults use working
memory when keeping the total price of groceries
in a cart in mind, as each new item is added, so as
not to exceed a predetermined amount.
Sentence comprehension relies heavily on
adequate working memory. For example, working
memory is required to comprehend sentences
that are complex in structure such as, «The clown

Working Memory and Reading
How
do
working
memory
problems
interfere with reading
comprehension?
Reading is a complex
skill that requires the
simultaneous activation
of
many
different
brain processes. When
reading a word, the reader must recognize the
visual configuration of letters, the letter order,
and must engage in segmentation (breaking the
word into individual sounds). Then, while being
held in working memory, the phonemes (letter
sounds) must be synthesized and blended, to form
recognizable words.
To comprehend sentences, several more skills are
necessary. The reader must not only decode the
words, but also comprehend the syntax, retain
the sequence of words, use contextual cues, and
have adequate vocabulary knowledge. This must
be done simultaneously in order for sentences to
be understood. At the same time, sentences must
be held in working memory and integrated with
one another. Each sentence is read, understood,
associated and integrated with the previous one
and so on. Eventually the entire paragraph is
read and the reader continues on. By the end of
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Dyslexia Friendly Campaign in public places

Huthaifa: Dyslexia is real and
KDA is working on diagnosis
and treatment

was clearly and accurately designed .Huthaifa
commented that these students had considered
every aspect of their mode of campaign. The main
role of KDA in the campaign is to train these young
people –especially the communication committeeand equip them with a clear idea about dyslexia,
its definition, symptoms, prevalence among the
Kuwaiti society and around the world besides

The Kuwait Dyslexia Association’s mission and
vision emphasize the role of raising public
awareness of dyslexia and its related problems,
not only among the Kuwaiti population, but
throughout the Arab world as well.
Mr. Ahmed Huthaifa , the General Manager of
Kuwait Dyslexia Association received some
students from the Faculty of Medicine, Kuwait
University ; students who believed in KDA’s efforts
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to help the society. They came up with innovative
ideas that could help achieve some of KDA’S
goals.These young people stated“ We believe that
people should be addressed in as many places
as possible, not only in schools, universities, and
clinics but also at shopping malls,offices and other
public places that attract Kuwaitis as well as other
residents. Mr Huthaifa liked the idea especially
after the team member showed a scheme which

strategies that might help overcome dyslexia and
related problems.
Discussions went through about the role of other
adhoc committees participating in the campaign,
the campaign phases, lecturers, funding etc.
Mr Huthaifa also mentioned that these young students
were trying to help more than 6 percent of the
Kuwaiti population to achieve their potential, join the
work force and become productive. He told them,
The job you are doing is truly remarkable and I hope
you can achieve the result you expect and work for. I
am thrilled to see our young people volunteering to
help the community become healthier , stronger, and
more aware of the challenges some of its members
face.” and added,’ I’m calling all individuals, corporate
organizations, associations, government bodies and
all those interested in the society service to give a
hand to these young people and encourage them.
They are a wonderful example of true Kuwaitis who
put in all their effort and hard work for the welfare
and prosperity of Kuwait.
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KDA Monthly Seminar

The Psychological Assessment:
Processes and Follow-up
The KDA invited Mr. Martin Turner,
Consulting Educational Psychologist,
Head of Psychology Department, the
British Dyslexia Institute,( 1991-2003) to
its monthly seminar dated December 5th
2006. The British expert delivered an
outstanding lecture about “Psychological
Assessment : Process and follow up”. He
said that dyslexia is diagnosed by the
use of psychometric tests, in the context
of a developmental and educational
history of that individual and of his or
her family. Mr. Turner pointed out that
there are three classes of tests in the
psychological assessment; Ability tests
that measure general academic and
problem-solving ability, Attainment tests that measure reading, spelling, writing, number skills and Diagnostic
tests that measure efficient management of information (memory, speed). These three types may be combined
or averaged together and the overall contrasts evaluated within this individual’s profile. This profile shows
points of strengths and weaknesses of the person assessed.
Mr. Turner recommended that the child’s teachers
would be wise to bear in mind that certain
accommodations in the classroom might lighten
the load for him (or her):
l
l
l
l
l

l
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Keep instructions short and issue them one at a
time.
Break down longer instructions into smaller
chunks.
Repeat key words and phrases.
Allow time for processing – the child may need
extra time to think through what has been said.
Check that he has understood – by asking him to
retell what he has to do (not in public): children
should not be allowed to become dependent on
their friends for information.
If a child is sitting close to the teacher, for
instance near the front of the class, making such

l

l

l

l

a check discreetly is much easier.
Tasks involving codes and sequences, such
as copying information from the board or
transferring from one sheet to another, may pose
problems.
If possible, the need to copy should be
eliminated altogether, including by the provision
of worksheets and photocopies of work (e.g.
sentences to be completed) or lists of instructions
for homework.
When questioned, children with processing
difficulties may take longer to find words and
retrieve what they want to say, necessitating
some patience on the part of the teacher and
the class.
The child may need a dictaphone to get key
information down when taking notes further up
the school.

Conference Report

Riyadh International Conference–
Saudi Arabia

The Riyadh International Conference sponsored by the
Ministry of Education – four intensive days of activities witnessed spokesmen from Saudi Arabia, regional and
international nations who delivered their experience
and expertise in the field of learning disabilities.
Lectures, seminars and workshops contributed in
raising the awareness of teachers and educators and
presenting strategies and methods of remedial to help
overcome or at least reduce the effects of learning
disabilities on both the child and his family.
Mr. Qatami, chairman of Kuwait Dyslexia Association,
participated and spoke in the conference. He presented
the Kuwaiti experiment in early identification of
Dyslexia among primary school students using
Lucid CoPS, –an Arabic version of a computer based
screening test translated and modified ( now being
standardized) by KDA with recommendations made
to help students with Dyslexia, based on the strengths
and weakness of each pupil.
The presentation was proactive and appreciated by
the attendees and the organizers of the conference.
Mr.Qatami also talked about the achievements of
Kuwait Dyslexia Association since it was established
in 2000 and the good reputation it has gained

among international dyslexia associations over the
years. He also mentioned the survey study held in
Kuwait that took two years to identify dyslexics in
the Kuwaiti population in a sample of 5000 pupils in
government schools. Qatami explained the idea of
Dyslexia Friendly Schools and showed some results
gained in Arwa Bint Al-Hareth and Abdel Mohsen
Al-Bahr schools as the first two Dyslexia Friendly
Schools in Kuwait, their qualifications, preparation
and application of strategies.
Mr.Qatami emphasized that the role of KDA is to help
identify ,assist , support , advise and evaluate the
performance and not to deliver teaching ourselves.
“We provide the tools and strategies in addition to
follow up and evaluation” reported Qatami.
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KDA Launches its 12th training course

“Certificate for teaching children
with dyslexia”
By: MS. T. Yusuf

share their ideas and comments in a very relaxed
atmosphere and to clarify any issues of concern
to them. A participant said: “The discussions were
actually the best part.” Another added: “When we
discussed I realized many similar incidents that
happened in my teaching life”.
At the end of the course, all the participants
commented on how useful and informative they
found the course and how much they learned
from it. Some comments from the participants are:
“Excellent course. I found it very helpful”, “…full
of information…”, “Now I have good information
about dyslexia”, “... the course is very helpful” and
“Good adaptation to the needs of the group.”
It was interesting to note how many teachers felt
that all teachers should attend this course. One
teacher remarked: “I wish all the teachers attend
this dyslexia training course so they understand
the kids better.” Some even added that it should
be made part of teacher training. Others were keen
to learn more and wanted more advanced courses

in the subject. One was recommending the course
to her colleagues: “I told my friends…to join…”
Another participant who was a teacher as well as
a parent remarked: “I’m so excited to teach (my
daughter) using what I’ve learned.” One specially
poignant remark made by a teacher was: “Many
years ago…I tutored a young man...and wish I had
known “the Golden Rule” , it would have helped
us enjoy reading together more.”
During the course the issue with laterality confusion
of dyslexic and non-dyslexic Arabic pupils was
also touched upon leading to the comment:
“Discussions regarding this issue have been fruitful
and thought provoking”.
At the end of the course all the participants
thanked the course instructors for the relaxed
and friendly atmosphere that the course was
conducted in. Thanks extended to the KDA and
its Chairman, Mr. Mohammed Al-Qatami for
running the course and his lecture on the Arabic
Cops (Dyslexia Screening Test).

Upcoming Events
Dealing with Dyslexia :
Practical Solutions for Schools
Saturday 17th March 2007
Westminister Cathedral Hall, London SW1
November 2006 witnessed the launching of the
12th course of the “Certificate in Teaching Children
with Dyslexia”. This is an introductory course
that prepares teachers and parents and other
interested people in identifying, assisting and
aiding individuals with dyslexia in the classroom
and at home. Shortly after advertising the course,
58 individuals-mainly teachers—rushed to register
for the course. This overwhelming response
meant that the course had to be split into two to
accommodate all the participants.
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The 12th course was of a four hour duration per
week for five weeks, of which there was a two hour
lecture one evening a week, followed by a two
hour discussion session on Thursday mornings. This
schedule was welcomed by the participants leading
one to comment: “I am a very busy person at school
and at home so I appreciated the workload being
reasonable.’ Another added: “The assignments
were comprehensive yet easily manageable”. The
Thursday morning discussion sessions were hugely
popular and enabled the participants to openly

2007 SRCD Biennial Meeting
Boston, Massachusetts, USA
12:30 PM, Thurdsay, March 29, 2007,
through 12:15 PM, Sunday April 1, 2007
52nd IRA Annual Convention:
Literacy Without Boundaries
Metro Toronto Convention Centre
Toronto, Ontario, Canada
May 13-17, 2007

International Academy for Research in
Learning Disabilities
31st Annual IARLD Conference
July 5-7, 2007
Bled, Slovenia
SSSR - Conferences
Fourteenth Annual Meeting
Society for the Scientific Study of
Reading
July 12-14, 2007
Prague, Czech Republic
Program Chair: Maggie Snowling
Conference Coordinator : Markéta
Caravolas
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A Memorandum of Understanding Signed

KDA & Faculty of Education
The
Department
of
Special Education, Kuwait
University and the Kuwait
Dyslexia
Association
signed a Memorandum
of Understanding to
facilitate cooperation and
exchange expertise in
academic, professional,
educational and training
domains between the
two parties. This helps
strengthen academic cooperation and boost
scientific enquiry in the field of special educational
needs and learning disabilities.

This Memorandum of
Understanding aims to
encourage cooperation
between the two sides
in the following areas:

l
l

And also aims to encourage cooperation and
continuous exchange of information and expertise
in relation to areas of research and practice of mutual
interest to the Department of Special Education,
Kuwait University and the KDA according to the
rules and regulations of both parties.
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Training in the
field of special
educational needs
and
learning
disabilities,
l
Postgraduate
studies in the field of special educational
needs and learning disabilities,
Academic research and field studies,
Lectures, talks, workshops, discussion
groups and conferences,
Exchange academic papers, information,
periodicals related to special educational
needs and learning disabilities, and
Exchange consultation by utilizing experts
from both sides,
l

l

l

Qatami Calls for Special
Accommodation for Dyslexic Students
Mr.Mohammed Al-Qatami ,in one of the lectures
delivered to teachers in mainstream schools said
that learning disorders suffered by some students
in public schools are related to late discovery of
dyslexia cases as a result of inappropriate teaching
methods. He added that dyslexia primarily
involves reading and writing disorder, weakness in
vocabulary, difficulty to focus and learn information
in a sequential manner etc. Although their difficulties
are not visible, as with, for example, a physically
disabled student in a wheelchair, dyslexic students
do experience genuine difficulties such as with
visual tracking, auditory perception, organization
and in some other areas. He mentioned that their
academic progress can be greatly helped by the
following teaching adaptations:
l Present an outline of the whole lesson at the
start, giving the ‘big picture’. Then say how
many main points there are within the whole
lesson, so that dyslexic students can see the
framework of the topic.
l Provide photocopied outline lesson notes for
students. Whilst this is time-consuming, it
makes a huge difference to dyslexic students
who can see the main drift of the lesson, and
then add extra notes around the main points/
sections that you have outlined.

Print key words on the board rather than writing
them in cursive handwriting.
l If there is a choice, a blackboard is preferable to
a white board, which can create a visual glare
for some dyslexic students. Otherwise, use
coloured markers on white boards.
l Never ask a dyslexic student to read out loud.
They have difficulties with visual tracking following the text along the line and onto the next
line - which can cause great embarrassment.
l Overhead
projections (OHPs) present a
particular visual difficulty, but a photocopied
handout of the OHPs or Power Point pages can
help tremendously.
l Allow five minutes at the end of a lesson for
dyslexic students to approach you individually
about any points that have confused them.
Study accommodations (‘Academic adjustments’).
Appropriate study accommodations are:
- Stickers for work assignments & examination
papers;
- Extra time for examinations;
- Use of computers / word processors;
- Readers, scribes, note-takers;
- Large print hand-outs, copies of overheads,
copies of lesson notes etc.;
- Permission to tape lessons;
l
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Dyslexia Higher Committee Formed

O

ver the past six years the KDA- Kuwait Dyslexia Association- has
knocked on every door to spread the word and raise awareness
regarding Dyslexia among the Arab world in general and the Kuwaiti
society in particular. No door that we knocked on was shut to us. We take
this opportunity to thank all those who believed in us and in our mission.
We have worked with both the governmental organisations as well as the
local community to raise awareness among those keen on bettering the
educational opportunities for our children. We are joined in this mission of
ours with educational officials, teachers, administrators as well as parents.
With the continued help and support of all of you out there we hope to
continue in the same manner in order to change the world of the dyslexic
into a failure free world.
I’m very pleased to announce that our efforts in creating awareness
are getting more fruitful by the day. Just last month a group of Kuwaiti
students from the Faculty of Medicine at the Kuwait University contacted
the KDA office requesting for a meeting. Meeting these students surprised
us all at the KDA. Why? Because these students wanted to organize a
campaign to promote awareness of dyslexia in shopping malls, parks
and other public places. Being well prepared for such circumstances, we
went about introducing these students to the symptoms of dyslexia, the
learning strategies as well as other related issues.

The Chairman of the Kuwait Dyslexia Association
Mr. Mohammed Al-Qatami is pleased to announce
that the Dyslexia Higher Educational Committee
has been formed in cooperation with the MOE
(Ministry of Education) in order to supervise all
dyslexia related activities and support mainstream
government schools.
The committee currently has seven members and is
chaired by Mr. Abdelaziz Al-Jarallah, the Secretary
General of the Kuwait National Committee for
Education, Science and Culture with Al-Qatami as
the Secretary. The members comprise of local and
international experts and counsellors from the MOE..
The committee aims at dealing with issues of
help and support for dyslexics, raising awareness,
developing tools for screening and assessment,
developing multi-sensory teaching methods
in Arabic as well as giving lectures, training,
workshops and conferences. “The committee was
established after a two year comprehensive survey
on school students in all the governorates of Kuwait
which revealed that Kuwait has a high percentage
of dyslexic students with approximately 50,000
cases”, Al-Qatami added. He said that after the
MOE took a look at the increasing rates of dyslexic
students, it was agreed to provide KDA with two

dyslexia friendly schools namely Arwa Bint AlHareth Primary School for Girls and Abdulmohsen
Al-Bahr School for Boys.for elementary level to
present the experiment of the British ministry of
Education in the field.?
Al-Qatami added that the British experiment has proved
its success in treating learning disorders and does
not require major financing nor a need to change the
national curriculum because it is based on training the
teachers and administrators to support dyslexics. In fact,
pupils with dyslexia that are spotted in an early stage
have more than an 80 percent chance of recovery.
He mentioned that organisations that contributed
to KDA’s activities include the Patients’ Helping
Fund, the Ministries of Education and Awqaf and
Islamic Affairs, the UN Development Program,
UNESCO, the Ministry of Social Affairs and Labour,
Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait
Foundation for the Advancement of Science (KFAS),
and Kuwait University.
Al-Qatami urged parents, students and those
concerned to attend a monthly seminar scheduled for
first Tuesday of every month at the KDA headquarters
to get information on the latest developments and
research work in the field of dyslexia.

At the moment, we are preparing this group with knowledge required to
form the first support group in Kuwait. My sons and daughters, I’m very
proud of you and your efforts. I hope you can stay on track and we can get
more and more volunteers to participate in campaigns, support groups
and advocacy.
I take this opportunity to invite all those interested and keen on the future
of all Arab children to join us and help build a stronger, dyslexia friendly
generation.
Mohammed Al-Qatami
Chairman of KDA
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