
5 – 11 października Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2020 

„Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań” 
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          Dysleksja istnieje prawdopodobnie tak długo, jak istnieje pismo.  Szacuje się, że   

trudności dyslektyczne  mogą występować nawet u 15 procent populacji szkolnej.  Oznacza 

to, że w klasie trzydziestoosobowej może się znaleźć około pięcioro dzieci  z tego typu 

problemami. Uczniowie z głębokimi zaburzeniami o charakterze dysleksji rozwojowej według 

klasyfikacji medycznych ICD – 10 i DSM -  IV stanowią 3 – 4 %.   Zakres tego zjawiska 

powoduje, że każdy nauczyciel styka się z uczniami z takimi problemami.  

Termin dysleksja rozwojowa obejmuje specyficzne trudności w opanowaniu nauki 

czytania i pisania u osób z przynajmniej przeciętnym poziomem sprawności intelektualnej. To 

odróżnia je od powszechnie znanych trudności w uczeniu się, pojawiających się u osób o 

obniżonej sprawności intelektualnej lub w wyniku zaniedbań pedagogicznych i 

środowiskowych oraz braku motywacji do nauki. 

       W węższym ujęciu termin dysleksja oznacza specyficzne trudności w czytaniu, 

dysortografia to specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (występują wtedy 

odstępstwa od prawidłowego zapisu nie tylko w zakresie ortografii). Natomiast dysgrafia to 

specyficzne trudności w opanowaniu kaligraficznego pisma (tzw. „brzydkie pismo”). Z 

dysleksji „nie wyrasta się”, odpowiednio prowadzona i przede wszystkim systematyczna i 

rzetelna terapia pedagogiczna pomaga skutecznie oswoić dysleksję i nauczyć się z nią żyć.    

           Jeśli masz dysleksję – jesteś w dobrym towarzystwie. Wiele wybitnych postaci życia 

literackiego, artystycznego,  społecznego i nauki oraz  sportu  to osoby z dysleksją:  J. Ch.  

Andarsen, Albert  Einstein, Tomasz  Edison, Leonardo da Vinci, Jerzy  Waszyngton,  A. Rodin, 

Pablo Picasso, Jacek  Kuroń, Agata Christie, Mohamed  Ali, Karol Darwin, Winston Churchill, 

Nelson Rockefeller, Walt Disney, Steven Spielberg. Jak widzisz , niektórzy  z nich swój sukces 

życiowy zbudowali  właśnie dzięki słowom, które  z ogromną trudnościa przyszło im kreślić.  
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