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Ortografie pentru cei cu Dys

 

Când învață să citească, copiii învață să înțeleagă modul în care cuvintele sunt alcătuite din
sunete de vorbire separate și că literele reprezintă acele sunete. Pe măsură ce cunoașterea
acestui principiu crește, copiii observă, de asemenea, modele în modul în care sunt folosite
literele, apoi observă secvențe recurente de litere care formează silabe, terminații de
cuvinte, rădăcini de cuvinte, prefixe și sufixe. Amintirile pentru cuvinte întregi se formează
mult mai repede și se primesc mult mai ușor atunci când copiii au un simț al structurii
limbajului și primesc o practică amplă de scriere a cuvintelor.

Sistemul de ortografie în limba engleză nu este imprevizibil. Aproape 50% din cuvintele în
limba engleză sunt previzibile doar pe baza corespondențelor cu litere sonore (de exemplu,
palmă, smoală, băiat). 

Alte informații, cum ar fi limba din care provine un cuvânt (de exemplu, engleza veche,
latina, greaca sau franceza) și semnificația cuvintelor, ajută, de asemenea, la explicarea
ortografierii cuvintelor.

Ortografia este dificilă pentru mulți oameni, nu doar pentru elevi. De
asemenea, este deosebit de complicat pentru elevii cu dislexie sau
disortografie, deoarece se luptă cu ortografia independent de alte sarcini
în cazul în care acestea ar putea efectua bine. Inversările ortografice ale
literelor ușor de confundat, cum ar fi b și d, sau secvențe de litere, cum ar fi
wnet for went sunt manifestări ale slăbiciunilor care stau la baza învățării
limbilor străine, mai degrabă decât ale unei probleme bazate pe vizual.

Există probleme în a-și aminti literele în cuvinte, deoarece au probleme în
a observa, a-și aminti și a-și aminti trăsăturile limbajului pe care le
reprezintă acele litere.

Cum învățăm să scriem

Rețineți că ortografia pentru elevii DYS nu este o reprezentare a cunoștințelor reale
sau a abilităților de scriere. Prin urmare, încercați să acomodați sarcinile pentru elevii
cu  Dys prin:

clasificarea lucrărilor scrise în principal pe conținut;
scrierea ortografierii corecte peste cele incorecte și limitarea rescrierilor,
furnizarea de asistență la corectură, dicționar, rezumate și foi mnemonice 
încurajarea elevilor să-și dicteze gândurile înainte de a scrie și dându-le
ortografia cuvintelor cheie de conținut pe care să le folosească în scris,
să permită studenților din clasele medii și superioare să tasteze examene și
lucrări sau să utilizeze un dispozitiv de traducere vocală pe un computer,
încurajarea studenților să predea în primele eseuri proiect pentru a permite
revizuirea înainte de clasificare.



Example

Resurse

Software

Scanează textul și extrage cuvintele conținute în el.
Compară fiecare cuvânt cu o listă cunoscută de cuvinte scrise corect (un
dicționar). 
Se ocupă de morfologie.  Verificatorul ortografic va trebui să ia în considerare
forme diferite ale aceluiași cuvânt, cum ar fi pluralele, formele verbale, contracțiile
și posesivele.

Un verificator ortografic (sau corector ortografic sau verificare ortografică) este o
caracteristică software care verifică greșelile de ortografie dintr-un text.
 Funcțiile de verificare ortografică sunt adesea încorporate în software sau servicii,
cum ar fi un procesor de text, e-mail, dicționar electronic sau motor de căutare.
Un corector ortografic de bază de obicei:

Care sunt unele dintre cele mai bune verificatoare ortografice online?

Și-am zis verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
și-am zis pară de un măr,

minciună de adevăr,
și-am zis pasăre de pește,
descleștare de ce crește,
și secundă-am zis de oră,

curcubeu de auroră,
am zis os de un schelet,
am zis hoț de om întreg,
și privire-am zis de ochi
și că-i boală ce-i deochi.

Frunză verde de albastru,
mă doare un cal măiastru,
că am zis doar un cuvânt
despre întregul pământ,

și de bine-am zis de morți
și de șase-am zis la sorți,

și am zis unu de doi
și zăpadă de noroi,

Aceasta este o poezie scrisă de Nichita
Stănescu.  

După cum puteți vedea, nu există "punct
de vedere tehnic" nici o problemă de
ortografie în poem. Cu toate acestea, nu
are sens din punct de vedere gramatical
sau lingvistic.

Dacă executați această poezie printr-un
verificator ortografic de bază, nu ar apărea
erori! 

Grammarly Ginger Speller Scribens Jetpack

Aflați mai multe despre ortografie și dislexie:
https://www.readingrockets.org/article/spelling-and-dyslexia 
Găsiți un corector ortografic gratuit alternativ:
https://themeisle.com/blog/best-grammar-checker-free/


