
Athena Inclusion guide to supporting students with Dyslexia 

Dyslexia 
Language based learning difference 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same Modified Modified 

What does it look like? 

 Has difficulty sounding out words 

 Takes a long time to write 

 Inconsistent spelling 

 Thinks “outside the box” 

 Good problem-solving skills 

 Struggles with rhymes 

 Strong conceptual reasoning, particularly with 
shape 

 Doesn’t remember details of 
stories/books/written information 

 Mixes up order of letters 

 Strong interconnected reasoning- connecting 
information, concepts and points of view 

 Difficulty with foreign languages 

 Trouble with directions (left a& right) 

 Good at connecting ideas 
 

Curriculum modifications: 

 Set high expectations 

 Create opportunities to exhibit positive behaviours 

 Provide pictures of directions and schedules 

 Consistent routines 

 Reduce visual or auditory distractions 

 Set near the front of the class 

 Label directions in the room (North, South, East, West, Left & Right) 

 Use large print text 

 Use speech to text software 

 Use a spellchecker & grammar checker 

 Highlight key words or points 

 Provide coloured strips (coloured foil to overlay text)  

 Pre-teach new concepts 

 Small group work 

 Allow additional time to complete activities 

 Use a timer to track time 

 Provide different ways to respond (oral response, video, typed, poster) 

 Use examples of work presentation 

 Partner with a peer for reading activities 

 Use flashcards 

 Instead of focusing on a full project, chose one skill to develop 

 Reduce the number of facts presented at one time 

 Use a multiplication or factor chart 
 
 

Resources to support this student: 
Timer 
Ear defenders 
Text to speech software 
Enlarged font 
Flashcards 
Visual Timetable 
Highlighters 
Graph paper 



 ليل أثينا إلدماج طالب عسر القراءة

 عسر القراءة
 اختالف التعلم القائم على اللغة 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى
 )المدخالت( 

 تعمق المعرفة
 )المدخالت(

 أسلوب الشرح األهداف المرجوة )النتائج(

 تم التعديل معدل مطابق مطابق للمنهاج العام

 التشخيصمظاهر 

 صعوبة في نطق الكلمات 

 استغراق وقت طويل في الكتابة 

 الهجاء بأسلوب غير متناسق 

 "التفكير "خارج الصندوق 

 مهارات جيدة في حل المشاكل 

 صعوبة في التعامل مع القوافي 

 االستنتاج بصورة منطقية قوية، خاصة فيما يتعلق باألشكال 

 المكتوبة عدم تذكر تفاصيل القصص أو الكتب أو المعلومات 

 خلط ترتيب الحروف 

  ربط المعلومات والمفاهيم  –االستنتاج القوي المترابط
 ووجهات النظر

 صعوبة تناول اللغات األجنبية 

 )مواجهة مشكلة في االتجاهات )يسار ويمين 

  ربط األفكار بصورة جيدة 
 

 التعديالت على المنهاج:

 رفع سقف التوقعات 

  اإليجابيةخلق فرص إلظهار السلوكيات 

 تقديم صور لالتجاهات والجداول 

 االلتزام بروتين متسق 

 الحد من االنحرافات البصرية أو السمعية 

 حدد وضعا بالقرب من الجزء األمامي من الفصل 

 )وضع ملصقات تسمية االتجاهات في الغرفة )الشمال والجنوب والشرق والغرب واليسار واليمين 

 استخدام نص مطبوع بحجم كبير 

 استخدام برمجيات تحويل الكالم إلى نص 

 استخدام المدقق اإلمالئي والمدقق النحوي 

 تسليط الضوء على النقاط أو الكلمات الرئيسية 

 )توفير شرائط ملونة )رقائق ملونة لتغطية النص 

   مفاهيم جديدة لما قبل التدريس 

 مجموعة عمل صغيرة 

 السماح بوقت إضافي الستكمال األنشطة 

 ز مؤقت لحساب الوقتاستخدام جها 

 )توفير طرق مختلفة للرد )اإلجابة الشفهية، أو بالفيديو، أو بالكتابة المطبوعة، أو ملصق 

 استخدم أمثلة لعرض العمل 

 يشارك كل شريك مع قرينه في أنشطة القراءة 

 استخدام البطاقات التعليمية 

 هابدالً من التركيز على مشروع كامل، يتم اختيار مهارة واحدة لتطوير 

 الحد من عدد الحقائق المقدمة في وقت واحد 

 استخدام جدول الضرب أو مخطط العوامل 
 
 

 مصادر دعم الطالب:
 جهاز التوقيت

 سماعات حماية االذن
 برمجيات تحويل الكالم إلى نص

 حجم خط مكبر 
 البطاقات التعليمية

 جدول زمني بصري
 أقالم فسفورية

 أوراق رسم بياني


