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… w wychowaniu i edukacji dzieci obowiàzuje zasada walizki: „Ile wło˝ymy, tyle wyjmiemy”1
M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro˝yƒska

1. Wst´p
Dysleksja jest rodzajem specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´2, co odpowiada
brytyjskiemu terminowi Specific Learning Difficulties i amerykaƒskiemu Learning
Disorders. Ta kategoria dotyczy syndromu wyst´pujàcego u dzieci, których inteligencja mieÊci si´ w normie lub jest ponadprzeci´tna. Do zaburzeƒ z tej grupy nale˝à
specyficzne trudnoÊci w czytaniu, pisaniu i nabywaniu umiej´tnoÊci matematycznych. Specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´ majà równie˝ dzieci z zaburzeniami
rozwoju mowy. Do tej grupy nie nale˝à zaÊ dzieci, których trudnoÊci w uczeniu si´
uwarunkowane sà wyłàcznie deficytami narzàdów zmysłów (np. niedosłuchem) lub
tylko zaniedbaniem Êrodowiskowym. Specyficzne zaburzenia w uczeniu si´ nie
wynikajà bezpoÊrednio z zaburzeƒ neurologicznych ani nie sà skutkiem zaburzeƒ
emocjonalnych czy osobowoÊci.

1
2

Zob. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro˝yƒska, Uczeƒ z dysleksjà w domu, Operon, Gdaƒsk 2007.
Terminów „specyficzne trudnoÊci w uczeniu si´” i „specyficzne zaburzenia w uczeniu si´” u˝ywam zamiennie, poniewa˝
w literaturze przedmiotu stosowane sà obie nazwy.
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Rysunek 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi3
Symptomy dysleksji, podobnie jak innych zaburzeƒ z kategorii specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´, na pierwszy rzut oka sà niewidoczne. W konsekwencji dziecko
z dysleksjà pozornie nie wyró˝nia si´ niczym szczególnym na tle pozostałych uczniów.
TrudnoÊci ujawniajà si´ zazwyczaj dopiero przy bli˝szym poznaniu dziecka, a szczególnie w sytuacji, kiedy uczeƒ pisze lub czyta. Stawia to dziecko w niekorzystnej
sytuacji, poniewa˝ jego trudnoÊci mogà zostaç zbagatelizowane przez nieÊwiadomych problemu rodziców czy nauczycieli.
Poniewa˝ deficyty dzieci z dysleksjà sà ukryte, prawa dzieci z dysleksjà cz´sto
uwa˝ane sà przez reszt´ klasy za niczym nieuzasadnione przywileje. Dlatego warto
poÊwi´ciç troch´ miejsca przyczynom i objawom dysleksji oraz skutecznym formom
pomocy dzieciom z tym zaburzeniem.
3

2

M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, Uczeƒ z dysleksjà w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów, Wydawnictwo Operon,
Gdaƒsk 2004.
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2. Co warto wiedzieç o dzieciach z dysleksjà, zanim zaczniemy im pomagaç
Sukces w szkole zale˝y te˝ od Êrodowiska

DziÊ wiemy na pewno, ˝e o sukcesie w nauce czytania i pisania decydujà
zarówno wrodzone właÊciwoÊci psychofizyczne, jak i wpływ Êrodowiska, tzn.
dostarczanie dzieciom odpowiednich bodêców pobudzajàcych rozwój funkcji
uczestniczàcych w czynnoÊci czytania i pisania.

Bez wàtpienia ju˝ w chwili narodzin ró˝nimy si´ mi´dzy sobà pod wzgl´dem naszego
potencjału intelektualnego. Indywidualne ró˝nice dotyczà tak˝e wrodzonych, specyficznych zdolnoÊci, dzi´ki którym jesteÊmy w stanie póêniej opanowaç umiej´tnoÊç czytania i pisania.
Metaforycznie mo˝na powiedzieç, ˝e mózg na podobieƒstwo nowoczesnego
komputera dysponuje specjalnym programem, który specjalizuje si´ właÊnie w przetwarzaniu informacji j´zykowych, a zatem m.in. w odbieraniu i kodowaniu dêwi´ków mowy. Wi´kszoÊç badaƒ naukowych dowodzi, ˝e zdolnoÊci tego typu, nazywane fachowo „fonologicznymi”, le˝à u podstaw czytania i pisania.
Co ciekawe nie sà one bezwzgl´dnie zdeterminowane poziomem inteligencji.
Nierzadko zdarza si´, i˝ z powodu deficytu fonologicznego bystre dziecko ma problemy z naukà czytania i pisania. Analogicznie znane sà przypadki dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, które nie doÊwiadczajà szczególnych trudnoÊci w przyswojeniu sobie umiej´tnoÊci czytania i pisania.
Nie obni˝aj wymagaƒ dyslektykom

Dzieci z dysleksjà jako uczniowie inteligentni potrzebujà specjalnych metod
i technik nauczania, a nie obni˝ania wymagaƒ szkolnych w zakresie wszystkich
umiej´tnoÊci.

JednoczeÊnie nie mo˝na zaprzeczyç, ˝e jednym z powodów wzrostu liczby przypadków dzieci z dysleksjà i dysgrafià sà okreÊlone przemiany społeczno-kulturowe.
Ich przyczyn nale˝y szukaç w dynamicznym rozwoju nauki oraz szybkim post´pie
w zakresie komunikacji oraz nowoczesnej technologii, które to zjawiska sà charakterystyczne dla krajów wysoko uprzemysłowionych.
JeÊli istniejà statystyki dotyczàce sposobu sp´dzania czasu wolnego przez Polaków
na przestrzeni ostatnich 30 lat, na pewno wskazujà, ˝e coraz mniej czytamy
i piszemy. Skutkiem ubocznym wspomnianych przemian jest fakt, ˝e sztuka czytania
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i pisania (w szerokim znaczeniu tego słowa) upada. Mo˝na si´ o tym bez trudu
przekonaç, czytajàc prace pisemne dzisiejszych licealistów czy studentów.
Coraz rzadziej te˝ anga˝ujemy si´ w prace manualne, takie jak szycie, majsterkowanie
czy przygotowywanie potraw, pozwalajàc wyr´czaç si´ w tych obowiàzkach maszynom oraz pracownikom zatrudnionym w sektorze usług. Styl ˝ycia dorosłych, którzy
jak wiadomo pełnià decydujàcà rol´ w procesie stymulowania rozwoju psychoruchowego dzieci, determinuje sposób, w jaki te ostatnie sp´dzajà czas. Beztroska
rodziców, którzy zbyt cz´sto i nazbyt wczeÊnie podsuwajà swoim pociechom elektroniczne gad˝ety, ma negatywny wpływ na poziom tzw. dojrzałoÊci szkolnej, czyli
gotowoÊci dziecka do podj´cia obowiàzków i zadaƒ, jakie czekajà na nie w szkole.
W konsekwencji dzieci, w szczególnoÊci te, które majà pewne wrodzone deficyty,
nie sà w stanie sprostaç oczekiwaniom szkolnym: nie potrafià rysowaç, brzydko,
nieczytelnie piszà, a ich post´py w czytaniu sà powolniejsze od reszty klasy. Bez
wàtpienia cz´Êç tych dzieci unikn´łaby problemów, gdyby w przeszłoÊci miały one
cz´stszy kontakt z ksià˝kà oraz wi´cej czasu sp´dzały na zabawach edukacyjnych
zamiast przed telewizorem i komputerem. Zgodnie z biologicznym prawem, ˝e
„nieu˝ywany organ zanika”, jedynym skutecznym lekarstwem na trudnoÊci w pisaniu
i czytaniu jest trenowanie tych umiej´tnoÊci. Jednak warunkiem udzielenia fachowej
pomocy dziecku z dysleksjà jest przynajmniej podstawowa wiedza dotyczàca
objawów dysleksji, a tak˝e mechanizmów, które le˝à u ich podstaw.

3. Typowe objawy dysleksji
Pierwsze objawy zapowiadajàce dysleksj´

Wiele objawów zapowiadajàcych dysleksj´ mo˝na zaobserwowaç na długo
przed podj´ciem nauki czytania i pisania. Do takich symptomów nale˝à
objawy dysharmonii rozwoju psychoruchowego, a wi´c opóênienia rozwoju
tych funkcji, które le˝à u podstaw uczenia si´ czynnoÊci czytania i pisania.
Wspomniane zaburzenia dotyczà przede wszystkim funkcji j´zykowych (opóênienie rozwoju mowy), ale tak˝e wzrokowych, ruchowych oraz ich koordynacji4.
Pierwsze symptomy ryzyka dysleksji mogà si´ pojawiç ju˝ w okresie niemowl´cym. Rozwój ruchowy takiego dziecka bywa opóêniony lub nietypowy –
np. dziecko w ogóle nie raczkuje lub raczkuje mało.

Poj´cie „ryzyko dysleksji” wprowadziła i upowszechniła w Polsce Marta Bogdanowicz. Ryzykiem dysleksji sà zagro˝one przede wszystkim dzieci z rodzin, w których
4

4

M. Bogdanowicz, Ryzyko specyficznych trudnoÊci w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Wydawnictwo
Harmonia, Gdaƒsk 2011.
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wyst´powały specyficzne trudnoÊci w czytaniu i pisaniu, oraz dzieci pochodzàce
z nieprawidłowej cià˝y i porodu. Współwyst´powanie wielu objawów u jednego
dziecka pozwala z wi´kszà pewnoÊcià przypuszczaç, ˝e mamy do czynienia z dzieckiem ryzyka dysleksji.
Diagnoz´ pod tym kàtem mo˝na wykonaç Skalà Ryzyka Dysleksji autorstwa Marty
Bogdanowicz5. W opinii tej autorki, je˝eli opisane symptomy oraz trudnoÊci w czytaniu
i pisaniu utrzymujà si´ w drugiej klasie pomimo pomocy rodziców w domu i właÊciwej pracy nauczyciela w szkole, konieczne jest badanie diagnostyczne w poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu stwierdzenia, co jest tego przyczynà. Jednym
z powodów mo˝e byç dysleksja rozwojowa, którà diagnozuje si´ nawet w drugiej klasie
szkoły podstawowej, poniewa˝ dziecko ma za sobà dwa lata nauki czytania i pisania6.
Trudno jest podaç pełnà list´ objawów ryzyka dysleksji czy dysleksji rozwojowej7.
To zaburzenie ma bowiem charakter heterogeniczny, co oznacza, ˝e osoby nim
dotkni´te ró˝nià si´ mi´dzy sobà. Symptomatologia dysleksji jest bogata. Poni˝ej
prezentuj´ list´ trudnoÊci, które z punktu widzenia nauczyciela sà najbardziej ucià˝liwe:
l

U 6–8-letnich dzieci ryzyka dysleksji oraz ze zdiagnozowanà dysleksjà rozwojowà
obserwuje si´ deficyt fonologiczny, który objawia si´ trudnoÊciami z ró˝nicowaniem podobnych głosek (np. z – s, b – p, k – g) oraz dokonywaniem operacji
(analizy, syntezy, opuszczania, dodawania, zast´powania, przestawiania) na czàstkach fonologicznych (logotomach, sylabach, głoskach) w takich zadaniach jak:
– rozpoznawanie i tworzenie rymów (np. vest – nest) i aliteracji (np. lucky Lucy),
– wydzielanie sylab i głosek ze słów (analiza sylabowa i głoskowa),
– syntetyzowanie (synteza sylabowa i głoskowa),
– porównywanie struktury fonologicznej słów (porównywanie struktury głoskowej dwóch słów i wskazywanie ró˝niàcej je głoski).

l

Dzieci ryzyka dysleksji oraz te ze zdiagnozowanà dysleksjà cz´sto wykazujà
opóêniony rozwój mowy, co objawia si´ mi´dzy innymi nieprawidłowà wymowà
i przekr´caniem trudnych słów (przestawianiem, połykaniem lub dodawaniem
głosek i sylab). Dzieci z tej grupy cz´Êciej mylà nazwy zbli˝one fonetycznie oraz
popełniajà wi´cej bł´dów gramatycznych. Zaburzenia w mowie u dzieci z dysleksjà szczegółowo opisały trzy polskie badaczki: Borkowska8, Oszwa9 i Krasowicz-Kupis10. Dlatego poni˝ej zostanà szczegółowo omówione wyniki ich badaƒ:

Jest to metoda przesiewowa, do której normy sà zamieszczone w publikacji: Ryzyko specyficznych trudnoÊci ... (dz. cyt.).
M. Bogdanowicz, Podstawy diagnozowania dysleksji rozwojowej i praw uczniów dyslektycznych w szkole, [w:] Diagnoza
dysleksji, B. Kaja (red.), Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003, s. 147–159.
7 Granica pomi´dzy ryzykiem dysleksji a dysleksjà jest nieostra. Podobne objawy zapowiadajà dysleksj´ (ryzyko dysleksji), a nast´pnie stajà si´ jej symptomami. Ró˝nica polega tak˝e na tym, ˝e rozpoznanie dysleksji nast´puje na drodze badania diagnostycznego. Dlatego opisujàc w artykule objawy ryzyka dysleksji i dysleksji, aby uniknàç zb´dnego mno˝enia terminów, b´d´
posługiwała si´ cz´Êciej tym drugim poj´ciem.
8 A.R. Borkowska, Analiza dyskursu narracyjnego u dzieci z dysleksjà rozwojowà, UMCS, Lublin 1998.
9
U. Oszwa, SprawnoÊç j´zykowa w zakresie posługiwania si´ konstrukcjami przyimkowymi u dzieci ze specyficznymi trudnoÊciami
w czytaniu, niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marty Bogdanowicz, UMCS, Lublin 1998.
10 G. Krasowicz-Kupis, J´zyk, czytanie i dysleksja, Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, Lublin 2001.
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1. Borkowska podj´ła si´ oceny umiej´tnoÊci komunikacyjnych dzieci z dysleksjà
w wieku 7, 9–10, 11 lat. W tym celu dokonała szczegółowej charakterystyki
struktury tekstów narracyjnych stworzonych przez badane dzieci. Ich zadaniem było opowiedzenie bajki oraz opis obrazka. Wyniki badania pozwoliły
na wyciàgni´cie nast´pujàcych wniosków:
– Dzieci dyslektyczne charakteryzuje nieadekwatna wiedza o strukturze opowiadaƒ, a tak˝e nieefektywne wykorzystanie tej wiedzy, w konsekwencji
czego mo˝na zaobserwowaç trudnoÊci w organizacji monologowego dyskursu narracyjnego. Jak powszechnie wiadomo, dobre opowiadanie to zdarzenia zorganizowane w pewnà całoÊç fabularnà zgodnie z okreÊlonymi
regułami. Dobrze opowiedziana historia powinna zatem zawieraç wst´p,
rozwini´cie i zakoƒczenie. Ponadto konieczne jest, aby we wst´pie znalazły
si´ informacje o czasie, miejscu zdarzeƒ, sytuacji poprzedzajàcej akcj´
i bohaterach. Wyniki analizy bajek opowiadanych przez dzieci z dysleksjà
wykazały, i˝ dyslektycy w mniejszym stopniu przestrzegajà wymienionych
wczeÊniej zasad. Dzieci z dysleksjà miały tendencj´ do pomijania w swoich
opowiadaniach informacji dotyczàcych miejsca, sytuacji i bohaterów. Wymienione powy˝ej mankamenty opowiedzianych bajek w istotny sposób obni˝ały ich wartoÊç komunikacyjnà.
– Dzieci z dysleksjà majà trudnoÊci w dostosowaniu sposobu przekazu informacji do sytuacji społecznej, w jakiej si´ znajdujà. Zadanie, w którym
dziecko opisuje obrazek w taki sposób, by eksperymentator mógł w tym
samym czasie go odtworzyç, wymaga odpowiedniego dostosowania
sposobu wypowiadania si´ do zaistniałej sytuacji. Dokonujàc opisu obrazka,
dzieci dyslektyczne wskazywały osoby oraz przedmioty znajdujàce si´ na
obrazku, a tak˝e nazywały ich działania. Pomijały natomiast charakterystyk´
osób i ich działaƒ, wyjaÊnienia, oceny i informacje o umiejscowieniu elementów obrazka wzgl´dem siebie.
– Wypowiedzi dzieci z dysleksjà w porównaniu z ich rówieÊnikami zawierajà
mniejszà liczb´ informacji.
– Dyskursy dzieci z dysleksjà sà mniej komunikatywne ni˝ dzieci bez tego
zaburzenia.
– Dzieci z dysleksjà majà trudnoÊci w przyswojeniu semantycznych reguł
systemu j´zykowego.
2. Oszwa w swoich badaniach poÊwi´conych umiej´tnoÊciom j´zykowym dzieci
z dysleksjà podj´ła si´ wyjaÊnienia zale˝noÊci mi´dzy wyst´powaniem specyficznych trudnoÊci w czytaniu i pisaniu w tej grupie, a ich sprawnoÊcià w posługiwaniu si´ konstrukcjami przyimkowymi. Ocen´ przeprowadzono za pomocà
serii prób eksperymentalnych skonstruowanych dla potrzeb pracy oraz wykorzystujàc obrazek przedstawiajàcy przestrzenny układ obiektów. Wyniki badaƒ
prowadzà m.in. do nast´pujàcych wniosków:
6
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– Dzieci z dysleksjà wykazywały obni˝ony poziom umiej´tnoÊci j´zykowych
w zakresie operowania konstrukcjami przyimkowymi. Tendencja ta objawiała si´ wi´kszà liczbà bł´dów popełnianych w zadaniach eksperymentalnych. Jednym z bł´dów nale˝àcych do tej kategorii jest stosowanie nieadekwatnych przyimków, np. Dzieci wracajà z morza (zamiast Dzieci wracajà
znad morza).
– Dzieci z tej grupy w opowiadaniu o obrazku stosowały mniejszà liczb´
przyimków, a wybór stosowanych przez nie przyimków był ograniczony
(ubo˝szy ni˝ u dzieci bez zaburzeƒ).
3. Z kolei badania Krasowicz-Kupis miały pomóc w odwiedzi na pytanie, czy
dzieci z dysleksjà ró˝nià si´ od swoich rówieÊników pod wzgl´dem struktury
j´zykowej wypowiedzi. Zadaniem dzieci było opowiedzenie przeczytanej bajki,
historyjki obrazkowej oraz stworzenie wypowiedzi na zadany temat. Analiza
zło˝onoÊci struktury wypowiedzi dzieci z dysleksjà dokonana przez t´ autork´
wskazuje na:
– ogólnie mniejszà obj´toÊç wypowiedzi,
– u˝ywanie istotnie krótszych zdaƒ w wypowiedzi,
– przewag´ wypowiedzeƒ pojedynczych w stosunku do zło˝onych,
– cz´stsze niekoƒczenie rozpocz´tych zdaƒ,
– popełnianie znacznie wi´kszej liczby bł´dów strukturalnych dotyczàcych
przede wszystkim składni zgody i rzàdu. TrudnoÊci te odzwierciedlajà nast´pujàce przykłady: krasnoludki znaleêli, dwóch zajàców i poszedł do kàtu.
W prezentowanych badaniach dokonano równie˝ wnikliwej analizy treÊciowej
tekstów (opowiadanie przeczytanych bajek oraz historyjek obrazkowych)
tworzonych przez dzieci z dysleksjà. Wyniki dowodzà, i˝ dzieci z dysleksjà:
– cz´Êciej dokonujà zniekształceƒ i opuszczeƒ podstawowych punktów informacji w tekÊcie; na tej podstawie wyciàgni´to wniosek, ˝e u dzieci z dysleksjà obserwuje si´ zaburzenia organizacji wypowiedzi,
– budujà teksty narracyjne według schematów, które istotnie odbiegajà od
konwencji, co sprawia, ˝e ich opowiadania sà treÊciowo i komunikacyjnie
ubo˝sze.
l

U osób z dysleksjà zazwyczaj współwyst´pujà tak˝e inne zaburzenia w uczeniu
si´, w szczególnoÊci problemy z zapami´tywaniem materiału zorganizowanego
w sekwencje, np. słów wiersza, piosenki, nazw miesi´cy, dni tygodnia, pór roku,
kolejnych posiłków, sekwencji czasowej: wczoraj – dziÊ – jutro. TrudnoÊç stanowi
w ich przypadku tak˝e szybkie wydobywanie z pami´ci nawet znanych informacji. W kontekÊcie dysleksji mówi si´ te˝ cz´sto o zaburzonej automatyzacji
umiej´tnoÊci. Osoby z dysleksjà cz´sto charakteryzuje równie˝ deficyt w zakresie
uczenia si´ ukrytych prawidłowoÊci j´zykowych, w tym reguł fonologicznych,
ortograficznych i morfologicznych.
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l

W zakresie funkcji wzrokowych dzieci z dysleksjà majà trudnoÊci z wyró˝nianiem
elementów z całoÊci, a tak˝e z ich syntetyzowaniem. Widaç to na przykład
podczas budowania według wzoru konstrukcji z klocków lub odwzorowywania
mozaiki. Majà te˝ problemy z wyodr´bnianiem szczegółów ró˝niàcych dwa obrazki
i odró˝nianiem podobnych kształtów (np. figur geometrycznych, liter m – n, l – t – ł)
lub identycznych, lecz inaczej poło˝onych w przestrzeni (np. liter p – g – b – d).

l

TrudnoÊci z okreÊleniem poło˝enia w przestrzeni tak cz´sto obecne u osób
z dysleksjà objawiajà si´ mi´dzy innymi problemami z odró˝nieniem prawej i lewej
strony. Dyslektyczni uczniowie cz´sto majà zaburzonà orientacj´ w schemacie
ciała i przestrzeni. Je˝eli w instrukcji nauczyciela pojawiajà si´ wyrazy „prawy”,
„lewy” (np. W prawym górnym rogu napisz… lub Poka˝ mi swojà lewà r´k´), to
uczeƒ z dysleksjà mo˝e byç zdezorientowany. Uczniowie dyslektyczni majà te˝
cz´sto problemy ze stosowaniem przyimków odnoszàcych si´ do przestrzeni
(above – under, behind – in front of itd.). JeÊli chodzi o czas, to uczniowie z dysleksjà,
których poznałam na lekcjach angielskiego, z trudnoÊcià uczyli si´ odczytywania
godziny na zegarze i długo nie potrafili nauczyç si´ okreÊlaç, która jest godzina.

l

Lateralizacja to proces, w wyniku którego funkcje ruchowe i poznawcze zostajà
powiàzane z prawà lub lewà półkulà mózgu, co np. ma swoje odzwierciedlenie
w preferowaniu podczas wykonywania czynnoÊci okreÊlonej strony ciała (np. prawej
r´ki, nogi i oka w przypadku dominacji lewej półkuli dla czynnoÊci ruchowych).
U dzieci z dysleksjà lateralizacja, cz´Êciej ni˝ u ich rówieÊników, zamiast jednorodna (dominacja prawej lub lewej strony ciała) jest nieustalona (brak dominacji
okreÊlonej strony ciała – obur´cznoÊç, obuocznoÊç) lub skrzy˝owana (dominacja
cz´Êci narzàdów ruchu i wzroku po lewej, a cz´Êci po prawej stronie ciała, np.
prawoocznoÊç i lewor´cznoÊç). Nie nale˝y jednak zawsze traktowaç tego faktu
jako przejawu patologii, poniewa˝ obur´cznoÊç jest cz´stym zjawiskiem u dzieci
w wieku przedszkolnym, natomiast skrzy˝owana lateralizacja wyst´puje u ok.
1/3 populacji11.

l

Podstawowym objawem dysleksji rozwojowej sà trudnoÊci w czytaniu. Umiej´tnoÊç czytania u dziecka z dysleksjà jest w pierwszych latach nauki istotnie obni˝ona w stosunku do jego rówieÊników, chocia˝ z czasem trudnoÊci te mogà
zostaç skompensowane. Niestety, wi´kszoÊç definicji nie wyjaÊnia, jakie ró˝nice
nale˝y uznaç za istotne. W sytuacji braku dobrych narz´dzi diagnostycznych
ró˝nic´ t´ w praktyce cz´sto sprowadza si´ do opóênienia o 2 lata w stosunku
do inteligencji, wieku i poziomu edukacji, choç ten warunek nie jest powszechnie
akceptowany12.
TrudnoÊci w czytaniu mogà dotyczyç czytania na głos i po cichu. Objawiajà si´
zarówno wolnym tempem czytania, jak i popełnianiem du˝ej liczby bł´dów
(zamienianie, połykanie i dodawanie liter, sylab). W okresie nauczania zintegro-

11
12

8

M. Bogdanowicz, Lewor´cznoÊç u dzieci, WSiP, Warszawa 1989.
Od 2009 r. w Pracowni Testów Psychologicznych w Warszawie i Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdaƒsku
dost´pne sà nowe testy dla klasy II i III.
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wanego w klasach I–III technika czytania dziecka z dysleksjà jest prymitywna
– głównie głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy. Póêniej
cz´sto dziecko czyta technikà mieszanà. W konsekwencji trudnoÊci z czytaniem
uczeƒ mo˝e przekr´caç wyrazy podobne (np. zamiast from czytaç for itp.). Nic
zatem dziwnego, ˝e trudnoÊci z technikà czytania cz´sto niekorzystnie wpływajà
na poziom rozumienia czytanego tekstu.
Warto te˝ zaznaczyç, ˝e cz´Êç uczniów z dysleksjà dodatkowo skar˝y si´ na zaburzenia wzrokowe podczas czytania, w wyniku czego opuszczajà wyrazy/linijki
podczas czytania, łatwo si´ dekoncentrujà, m´czà, cierpià na bóle głowy itp.
Zdaniem Helen Irlen, która opisała wspomniany problem w swojej ksià˝ce Reading
by the colours13, osoby z dysleksjà, w wyniku nadwra˝liwoÊci na fale Êwiatła
o okreÊlonej długoÊci, cierpià na tzw. syndrom wra˝liwoÊci skotopowej (Scotopic
Sensitivity Syndrome – SSS).
l

Uczniowie w wieku wczesnoszkolnym podejmujà równie˝ nauk´ pisania. Dzieci
z opisanymi deficytami bardzo cz´sto piszà litery i cyfry w ich odbiciu lustrzanym,
przestawiajà cyfry i litery, wyrazy zapisujà od prawej do lewej strony. Je˝eli chodzi
o umiej´tnoÊç pisania, dzieci z dysleksjà majà problemy z opanowaniem poprawnej pisowni. Jest to zwiàzane z opóênieniem rozwoju j´zykowego, ale tak˝e
zaburzenia funkcji wzrokowych. TrudnoÊç sprawia im przede wszystkim zapami´tanie kształtu rzadziej wyst´pujàcych liter oraz liter o skomplikowanej strukturze (np. F, H, Ł, G). Mylà litery podobne pod wzgl´dem kształtu (np. l – t – ł, m – n),
a tak˝e litery identyczne, lecz inaczej poło˝one w przestrzeni (p – b – d – g).
W zwiàzku z opóênieniem rozwoju aspektu fonologicznego funkcji j´zykowych
(w tym m.in. słuchowej percepcji dêwi´ków mowy i pami´ci fonologicznej) dzieci
z dysleksjà mogà mieç trudnoÊci z opanowaniem poprawnej pisowni, a w konsekwencji popełniaç bł´dy podczas przepisywania tekstów, pisania dyktand
i wypracowaƒ. Jak wykazujà badania, dyslektycy majà skłonnoÊç do popełniania
wszystkich typów bł´dów, w tym: j´zykowych14, interpunkcyjnych i ortograficznych15. Jednak najbardziej dla nich charakterystyczne sà bł´dy struktury wyrazów
polegajàcych na przestawianiu, opuszczaniu i dodawaniu liter, sylab, a nawet
całych wyrazów. Wszystkie badania naukowe dotyczàce dorosłych dowodzà, ˝e
w wielu przypadkach trudnoÊci z pisaniem utrzymujà si´ do koƒca ˝ycia.

l

Dzieci z dysleksjà na tle swoich rówieÊników bez zaburzeƒ wyró˝niajà si´ niekorzystnie pod wzgl´dem zdolnoÊci koncentracji i podzielnoÊci uwagi. Deficyty te
objawiajà si´ roztargnieniem lub nadmiernà koncentracjà, co powoduje, ˝e
istotne informacje peryferyczne zostajà zignorowane. Dyslektycy majà równie˝
problem z wyłàczaniem informacji zakłócajàcych (np. nie na temat). W rezultacie
trudno im si´ skupiç na zadaniu i łatwo si´ rozpraszajà. Dzieci z dysleksjà szybciej

H. Irlen, Reading by the colours, Garden City Park, New York: Avery Publishing Group inc., 1991.
Bł´dy j´zykowe odnoszà si´ do czterech z pi´ciu najcz´Êciej wymienianych podsystemów kodu j´zykowego: morfologicznego, leksykalnego, syntaktycznego i stylistycznego.
15 K.M. Bogdanowicz, Dysleksja a nauczanie j´zyków obcych, przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksjà,
Harmonia, Gdaƒsk, w druku.
13
14
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si´ m´czà, wykonujàc wysiłek umysłowy. Dlatego mówi si´ o nich, ˝e sà m´czliwe.
Nierzadko ju˝ po pierwszych minutach od rozpocz´cia lekcji tacy uczniowie
zdradzajà wyraêne objawy znu˝enia. W konsekwencji cz´sto wyłàczajà uwag´.
Nic wi´c dziwnego, ˝e potem przeszkadzajà w lekcji, próbujàc na przykład
dowiedzieç si´ od sàsiada, co trzeba zrobiç. Z powodu swoich deficytów poznawczych osoby z dysleksjà sà zmuszone wkładaç wi´cej energii w nauk´. W rezultacie szybciej wyczerpujà swoje zasoby energetyczne.
l

Dysleksji mogà te˝ towarzyszyç objawy wskazujàce na zaburzony rozwój motoryczny – dyspraksj´ (nazywanà te˝ rozwojowym zaburzeniem koordynacji). Dzieci
w wieku wczesnoszkolnym, zarówno te zagro˝one dysleksjà, jak i posiadajàce
opini´ o dysleksji, cz´sto wykazujà obni˝onà sprawnoÊç ruchowà (słabo biegajà,
skaczà, majà trudnoÊci z wykonywaniem çwiczeƒ równowa˝nych, z uczeniem
si´ jazdy na nartach, ły˝wach, rowerze, hulajnodze) i manualnà. Mo˝na przyjàç,
˝e dysgrafia, która dotyczy wyłàcznie motoryki małej, stanowi łagodnà form´
dyspraksji16.
Konsekwencjà małej sprawnoÊci ràk sà trudnoÊci z wykonywaniem precyzyjnych
ruchów w zakresie samoobsługi (np. z zawiàzywaniem sznurowadeł na kokardk´,
u˝ywaniem widelca, no˝yczek), rysowaniem, wykonywaniem zadaƒ technicznych
z u˝yciem kleju i no˝yczek oraz pisaniem w znaczeniu kreÊlenia znaków graficznych na papierze. TrudnoÊci w opanowaniu umiej´tnoÊci kaligraficznego pisma
mogà si´ objawiaç na wiele sposobów: pisaniem niekształtnych liter (np. nierównej wielkoÊci i w nieprawidłowym poło˝eniu, niejednakowym ich nachyleniem),
wybieganiem poza linie, za du˝ymi lub zbyt małymi odst´pami pomi´dzy literami,
nieprawidłowym łàczeniem liter. Jednak problemy z pisaniem zwykle wykraczajà
poza brzydkie pismo. Dziecko z dysgrafià cz´sto wolno pisze i szybko m´czy si´
podczas pisania. Niektóre dzieci skar˝à si´ nawet na ból towarzyszàcy pisaniu.

l

Jak pisze Beata Szałkowska jednym z mechanizmów obronnych, jakie zdarza si´
stosowaç dzieciom z dysgrafià, jest pozorowanie pisania17.

4. Z wizytà w poradni psychologiczno-pedagogicznej
Nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego mo˝e spotkaç w klasie zarówno dzieci bez
zaburzeƒ z opinià z poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i uczniów, którzy
nie zostali zdiagnozowani, a u których mo˝na zaobserwowaç wymienione wczeÊniej
niepokojàce objawy. W sytuacji kiedy trudnoÊci dziecka w nauce nie przystajà do
jego ogólnego poziomu intelektualnego, a jednoczeÊnie nie sà wynikiem wady
16

Niektórzy naukowcy traktujà dysgrafi´ jako form´ dysleksji rozwojowej w szerokim rozumieniu tego poj´cia, zgodnie
z popularnym w Polsce objawowym kryterium wydzielania specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´. Jednak w Êwietle Mi´dzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10, gdzie pod numerem – F 82 figuruje specyficzne rozwojowe zaburzenie funkcji ruchowych, dysgrafia to odr´bna kategoria zaburzeƒ, która mo˝e, lecz nie musi, współwyst´powaç
z dysleksjà.
17 Zob.: http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=67

10

Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe

Specyficzne trudnoÊci oraz indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów dyslektycznych
Charakterystyka dzieci majàcych specjalne potrzeby edukacyjne

wzroku, choroby neurologicznej czy zaniedbania dydaktycznego, nale˝y zasugerowaç rodzicom wizyt´ w poradni pod kàtem diagnozy ryzyka dysleksji lub stwierdzenia specyficznych trudnoÊci w czytaniu i pisaniu.
Zwykle badanie diagnostyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej składa si´
z dwóch cz´Êci. Pierwsza jest przeprowadzana przez psychologa, który przede wszystkim ma za zadanie oceniç inteligencj´ dziecka. JeÊli iloraz inteligencji jest ni˝szy ni˝
70, nie diagnozuje si´ dysleksji. Najcz´Êciej stosowany test Wechslera (WISC-R) nie
słu˝y tylko okreÊleniu poziomu inteligencji, ale tak˝e analizie profilu poznawczego.
Na podstawie wyników w teÊcie – zarówno tych iloÊciowych, jak i jakoÊciowych
(dane z obserwacji podczas wykonywania zadaƒ, szczegółowa analiza wypowiedzi
dziecka) – psycholog stwierdza, czy rozwój psychomotoryczny (głównie poznawczy)
dziecka jest harmonijny, czy nie. W tym drugim przypadku opisuje deficyty rozwojowe. Rola psychologa w badaniu diagnostycznym w poradni polega te˝ na ocenieniu funkcji wzrokowych.
Drugà cz´Êç badania diagnostycznego w kierunku dysleksji przeprowadza pedagog.
Ocenia on zarówno zdolnoÊci słuchowo-j´zykowe, jak i umiej´tnoÊci szkolne. Te
pierwsze dotyczà percepcji słuchowej, czyli zdolnoÊci odbioru, analizy, rozpoznawania i ró˝nicowania bodêców słuchowych (przede wszystkim jednak werbalnych),
jak i innych funkcji j´zykowych (np. ÊwiadomoÊci fonologicznej). Pedagog ocenia
tak˝e poziom czytania (tempo, technika, liczba bł´dów oraz poziom zrozumienia
przeczytanego tekstu) i pisania (poziomu graficznego pisma, stopnia poprawnoÊci
pisowni i rodzaju popełnionych bł´dów).
èródłem wa˝nych informacji mo˝e byç równie˝ rozmowa z rodzicami i nauczycielem dziecka. Kiedy trudnoÊci w nauce sà spowodowane jedynie zaniedbaniem
ze strony rodziny albo szkoły, nie diagnozuje si´ dysleksji. Zdarza si´ jednak, ˝e
problemy dziecka z czytaniem i pisaniem wynikajà zarówno z dysleksji rozwojowej
(co mo˝na zmierzyç testem), jak i z zaniedbania Êrodowiskowego (np. dziecko ma
kontakt ze słowem pisanym jedynie w szkole).
Dla postawienia diagnozy dysleksji wskazana jest współpraca specjalistów reprezentujàcych ró˝ne dziedziny nauki. Zdarza si´, ˝e wspomniany ju˝ psycholog i pedagog
korzystajà z konsultacji u logopedy lub lekarza (foniatry, okulisty, neurologa lub
psychiatry).
Jak pisze Marta Bogdanowicz, diagnoza dysleksji rozwojowej powinna mieç charakter procesu: Post´powanie diagnostyczne musi uwzgl´dniaç nowà sytuacj´, w jakiej
znalazło si´ polskie szkolnictwo w zwiàzku z wdra˝aniem od 2009/2010 roku
reformy, zaprojektowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Model post´po-
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wania diagnostycznego winien zatem uwzgl´dniaç nowe regulacje organizacyjno-prawne, w efekcie których: 1/ nauka czytania i pisania odbywa si´ jednoczeÊnie,
2/ została przeniesiona do szkoły, 3/ obowiàzek szkolny stopniowo obejmuje dzieci
od 6 r. ˝., 4/ zaj´cia w przedszkolach sà ukierunkowane na wszechstronne przygotowanie dzieci do szkoły, w tym do nauki czytania i pisania18. I dalej: Jednym z zadaƒ
szkoły jest profilaktyka niepowodzeƒ szkolnych, a wi´c wczesne rozpoznawanie
zagro˝enia trudnoÊciami w uczeniu si´, tak˝e czytania i pisania. W okresie poniemowl´cym i przedszkolnym oraz w klasach I–III szkoły podstawowej pojawia si´
problem „ryzyka dysleksji”, czyli zagro˝enia specyficznymi trudnoÊciami w czytaniu
i pisaniu. Póêniej, w uzasadnionych przypadkach, powinna byç postawiona „diagnoza dysleksji”. Przy czym zawsze nale˝y mieç na uwadze jej cel: nie tylko poznawanie dziecka i wyjaÊnianie jego problemów, lecz i udzielanie mu pomocy. Diagnoza
stanowi punkt wyjÊcia do wspomagania rozwoju i terapii19.

W zwiàzku z przedstawionymi postulatami Marta Bogdanowicz proponuje nast´pujàcy model diagnozowania dysleksji:
Model diagnozowania dysleksji

Trzyetapowy model diagnozowania dysleksji20:
l

etap pierwszy – ocena gotowoÊci szkolnej:
– badania przesiewowe: przed podj´ciem nauki szkolnej (przedszkole);

l

etap drugi – ocena ryzyka niepowodzeƒ w nauce czytania i pisania oraz
ryzyka dysleksji:
– diagnoza przyczyn trudnoÊci w czytaniu i pisaniu oraz ryzyka dysleksji
– badania przesiewowe dzieci wst´pujàcych do szkoły oraz badania
uczniów klasy pierwszej (po pierwszym roku nauki szkolnej),
– wst´pna diagnoza dysleksji – badania indywidualne – klasa II;

l

etap trzeci – diagnoza dysleksji:
– ostateczna diagnoza dysleksji – badania indywidualne – klasa III–IV.

Autorka modelu podkreÊla, ˝e o dysleksji rozwojowej jako o przyczynie niepowodzeƒ w nauce czytania mo˝na z całà pewnoÊcià mówiç dopiero na etapie koƒca
klasy II oraz klasy III i tylko wówczas, gdy trudnoÊci dziecka były dostrzegane, a pomoc
dotychczas udzielana dziecku (m.in. terapia pedagogiczna) nie przyniosła zdecydowanej poprawy.

M. Bogdanowicz, Test czytania głoÊnego – Dom Marka – dla uczniów po pierwszym roku nauki czytania. Podr´cznik, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdaƒsk 2009, s. 8.
19 Tam˝e.
20 Tam˝e.
18
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5. Analiza opinii z poradni
Zrozumienie opinii psychologiczno-pedagogicznej nie dla wszystkich jest zadaniem
łatwym. Napisane przez profesjonalistów dokumenty tego typu zawierajà bowiem
wiele terminów, które nie muszà wcale byç zrozumiałe dla przeci´tnego nauczyciela.
Przykład opinii z poradni

Standardowa opinia składa si´ z kilku cz´Êci:
l

W górnej cz´Êci dokumentu znajdujà si´ zwykle dane poradni (jej nazwa,
adres i telefon) oraz data i miejsce przeprowadzenia badania.

l

Poni˝ej, po Êrodku mo˝na znaleêç dane personalne badanego.

l

Pierwszy akapit jest cz´sto poÊwi´cony historii kontaktów dziecka z poradnià.
Z tego fragmentu mo˝na si´ dowiedzieç, od kiedy uczeƒ jest obj´ty opiekà
poradni, ile przeszedł badaƒ diagnostycznych i jakie były ich wyniki.

l

Drugi akapit zawiera zazwyczaj wyniki diagnozy psychologicznej, w tym:
– opis zachowania ucznia podczas badania psychologicznego,
– informacj´ o poziomie inteligencji badanego,
– analiz´ profilu wyników w poszczególnych zadaniach diagnostycznych
(testach i in.).
Na marginesie warto wyjaÊniç, ˝e ocena zachowania dziecka jest wa˝na
mi´dzy innymi dlatego, ˝e mo˝e znaczàco wpływaç na interpretacj´ wyników. Na przykład niska ocena poziomu wykonania zadania przez ucznia,
którego zachowanie Êwiadczyło o jego złym samopoczuciu psychofizycznym (np. badany był apatyczny i niech´tnie wykonywał polecenia), mo˝e
zostaç poddana w wàtpliwoÊç.

l

Kolejny akapit opinii zawiera zazwyczaj relacj´ ze spotkania badanego z pedagogiem, który ocenia mi´dzy innymi poziom funkcji j´zykowo-słuchowych
oraz umiej´tnoÊci czytania i pisania.

l

W dalszej cz´Êci mo˝na czasem znaleêç informacje na temat mocnych stron
rozwoju badanego (np. inteligencji słownej, dobrego słuchu fonemowego,
percepcji wzrokowej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni).

l

Nast´pna cz´Êç opinii zawiera zazwyczaj wnioski, które stanowià podsumowanie poprzednich paragrafów.

l

Na koƒcu opinii znajdziemy wskazania dotyczàce oceniania wewnàtrzszkolnego i podczas egzaminów zewn´trznych, co pozwala na wyrównanie
szans tych uczniów.
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Kiedy nauczyciel otrzymuje opini´, powinien pami´taç o kilku bardzo wa˝nych
sprawach:
l

Przede wszystkim musi si´ zorientowaç, czy uczeƒ, którego dotyczy opinia,
faktycznie ma stwierdzonà dysleksj´, poniewa˝ nie w ka˝dej opinii znajduje si´
taka informacja.

l

Powinien sprawdziç, jakie sà mocne i słabe strony ucznia. Dla nauczyciela wa˝ne
jest bowiem, nad czym nale˝y pracowaç i co mo˝e sprawiaç uczniowi trudnoÊç
(np. pisanie ze słuchu z powodu słabszej pami´ci słuchowej) oraz jakie atuty
ucznia mo˝na wykorzystaç w przezwyci´˝aniu jego problemów (np. dobrà pami´ç
wzrokowà i wysokà inteligencj´). Nale˝y mieç ÊwiadomoÊç, ˝e praca z uczniem
dyslektycznym, który ma dobrà pami´ç i wysoki iloraz inteligencji, zasadniczo
ró˝ni si´ od pracy z uczniem dyslektycznym o ograniczonych mo˝liwoÊciach
intelektualnych i małych zdolnoÊciach j´zykowych.

l

Musi si´ dowiedzieç, jakie sà zalecenia w pracy z uczniem (patrz: wskazania na
koƒcu opinii).

Obowiàzkiem, a jednoczeÊnie niepodwa˝alnym prawem nauczyciela jest zapoznanie si´ z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi swoich uczniów, aby mieç
ÊwiadomoÊç ich deficytów i mocnych stron, a tak˝e zaleceƒ dotyczàcych nauczania.
Trzeba jednak pami´taç, ˝e opinia to dokument zawierajàcy dane personalne,
dlatego nie wolno jej pokazywaç osobom niepowołanym ani kopiowaç.

6. Wnioski
Nie sposób zatrzymaç post´pu technicznego (czego te˝ najprawdopodobniej wcale
byÊmy sobie nie ˝yczyli) ani zastopowaç przemian społeczno-kulturowych, którym
m.in. zawdzi´czamy wzrost przypadków dysleksji. Jako nauczyciele mamy jednak
moc zmieniania Êwiata na lepsze poprzez anga˝owanie si´ w oddziaływania wychowawcze, obejmowanie stosownà opiekà dzieci ryzyka dysleksji i ze stwierdzonà
dysleksjà, a tak˝e dzielenie si´ swojà wiedzà z rodzicami, u których ÊwiadomoÊç
problemu nie zawsze jest wystarczajàca.
Nie ma wàtpliwoÊci, ˝e skuteczny program profilaktyki dysleksji, który obejmie
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jest taƒszy i efektywniejszy ni˝
pomaganie starszym uczniom z dysleksjà. Uczniowie starsi cz´sto zmagajà si´ ju˝ nie
tylko z trudnoÊciami w pisaniu i czytaniu, lecz równie˝ z wtórnymi zaburzeniami
psychicznymi (zani˝onà samoocenà, depresjà itp.). Przywołany w artykule model
diagnozy rozumianej jako proces jest lekarstwem na nawał pracy w poradniach
oraz problemy diagnostów z ocenà wyników badania starszych uczniów, kiedy ju˝
cz´sto nie wiadomo, co jest przyczynà, a co skutkiem. Mo˝na zało˝yç, ˝e wejÊcie
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w ˝ycie opisanej strategii post´powania spowodowałoby wyraêny spadek liczby opinii
o dysleksji, co nauczyciele j´zyków obcych przyj´liby zapewne z ulgà.
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