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Wstęp Cele projektu
Wstęp – Cele projektu
Ian Smythe
Celem projektu jest opracowanie Internetowego narzędzia do
identyfikacji osób dotkniętych dysleksją, ich mocnych i słabych
stron, umiejętności i problemów, aby zrozumieć ich sposoby uczenia
się i pomóc im maksymalnie rozwinąć swoje zdolności, zarówno
przez trening jak i w sytuacji zatrudnienia. Te informacje, razem z
takimi szczegółami jak zainteresowania, zdolności, wiek,
umiejętności środowisko oraz metody nauczania jak i
uczenia się, pomogą uzyskać, oparte na technologii informacyjnokomunikacyjnej (ICT), zalecenia dotyczące szkolenia zawodowego,
swoistych metod nauczania i uczenia się oraz wyboru
kariery zawodowej.
Serwisy pomocnicze, takie jak kamerki internetowe oraz Internetowe
poradnictwo (e -Counselling), doradztwo i udzielanie informacji za
pośrednictwem czat’ów, również zostaną opracowane. W ten sposób te
osoby, które wcześniej zraził system oświatowy, którzy po edukacyjnej
porażce poszukują pracy, będą zachęcani i motywowani celem
rozwinięcia cech potrzebnych do zdobycia zatrudnienia odpowiedniego
dla ich umiejętności i chęci, a także do tego by nadal rozwijali
swoje umiejętności.
Na Deklaracji Kopenhaskiej uzgodniono, jako priorytet, co następuje: zwiększyć kooperację z wolontariuszami w zakresie edukacji i szkolenia
zawodowego, celem promowania wzajemnego zaufania, zrozumienia i
uznania kwalifikacji i kompetencji, przyjąć wdrożenie i ulepszenia w
zakresie narzędzi informacyjnych oraz metod, nadając moc przepisom,
umacniając system i praktykę. Wzmocniono podstawy współpracy,
podpierające inicjatywy „włączające”, które mają być skupione na
potrzebach obywateli i organizacji zrzeszających osoby wymagające
pomocy, a także środki, które w założeniu mają być opracowywane przez
współpracę, opartą na zasadzie „od szczegółu do ogółu”.
Projekt skierowany jest na te kwestie i zapewnia rozwiązania, przez
tworzenie narzędzi, które będą dostępne dla każdego. Zostanie to
osiągnięte przez rozbudowywanie obecnej działalności partnerów projektu
i szerszej grupy użytkowników. Partnerów dobrano w taki sposób, aby
przedstawiali panującą w Europie różnorodność, pod względem
społeczno-ekonomicznym i lingwistycznym, stwarzając w ten sposób
najlepsze warunki dla szerszego uznania i zastosowania tego co oferuje
4
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projekt. Badanie diagnostyczne w kierunku dysleksji są ważne, jednak w
Unii Europejskiej nie wykonuje się ich w sposób systematyczny.
W niektórych krajach problem diagnozowania dorosłych w ogóle nie jest
brany pod uwagę, w innych korzysta się z różnych, przypadkowych
metod. Należy stworzyć swego rodzaju „systemowe porozumienie”
w tym obszarze.
Projekt oferuje nowy sposób prowadzenia badań przesiewowych, na
obiektywnej bazie i podstawy teoretyczne do rozwoju niektórych
elektronicznych narzędzi treningu terapeutycznego. Jednym z celów
projektu jest testowanie, ocena zgodności wyników w państwach
członkowskich i diagnoza wartości urządzenia. Jedną z ról partnerów
projektu jest próba osiągnięcia tego celu. Każdy z partnerów ma rozległą
sieć w swoim kraju i zajmie się tworzeniem bazujących na krajach
pochodzenia grup użytkowników, aby zapewnić umiejscowienie
odpowiednich dla danego kraju komponentów narzędzia, jak również
włączenie do struktur szerszej, międzynarodowej grupy przewodzącej.
Projekt sięga dalej, z zamiarem wpłynięcia na twórców ustaw dotyczących
edukacji i zatrudnienia, w zakresie ich rozumienia kwestii dysleksji oraz
ich postrzegania tej formy niepełnosprawności u osób powyżej 16 roku
życia. W ramach projektu przeprowadzone zostaną nowatorskie badania i
zajęcia praktyczne, mające pomóc w pokonaniu przeszkód na drodze do
uzyskania zatrudnienia i zdobycia wykształcenia, z jakimi zmagają się
osoby z problemem dysleksji, będących czynnikiem przyczyniającym się
do społecznego wykluczenia. Strony zaangażowane opracują pakiety
oprogramowania, materiały do treningu oraz dokumentację kursu, aby
zapewnić udane ćwiczenia. Wszystko to będzie rozprowadzone za
pośrednictwem organizacji uczestniczących w projekcie oraz organizacji
powiązanych, np. East-West Partnership i Europejskie Towarzystwo
Dysleksji. Partnerzy oczekują, że pozytywne rezultaty, wynikające z
wdrożenia projektu, wpłyną na politykę i praktykę w Europie w odniesieniu
do dysleksji i pomogą w promowaniu trwającej przez całe życie nauki,
treningu i włączania do społeczeństwa osób uczących się w inaczej.

Wstęp
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Część 1:

Zrozumienie
dysleksji
Zrozumienie dysleksji
Ian Smythe
Dysleksję po raz pierwszy rozpoznano ponad 100 lat temu. Mimo to
do dziś toczy się wiele sporów odnośnie tego czym dokładnie jest
dysleksja. Prowadzi to do wielu problemów, takich jak trudność w
stwierdzeniu kto naprawdę jest dotknięty dysleksją, jak takie osoby
diagnozować i co zrobić po wydaniu opinii stwierdzającej dysleksję
rozwojową . Celem tego rozdziału jest spojrzenie na kwestie
problemowe, tak aby były zrozumiałe w każdym języku.
Rozdział będzie omawiał następujące zagadnienia:
 Zdefiniowanie dysleksji
 Zrozumienie problemów związanych z dysleksją
 Niepełnosprawność i trudności
 Przyczyny dysleksji
 Ocena dysleksji
Zdefiniowanie dysleksji
Aby zmierzyć się z pytaniem „Czym jest dysleksja?” musimy zacząć od
zrozumienia pojęcia definicji, a także po co definicje mamy. Jest wiele
przyczyn, z których najważniejsze podane są poniżej.
Robinson (1950) mówi, że definicja to: poszukiwanie przyczyny; próba
ustalenia warunków, w których coś zachodzi; poszukiwanie klucza, który
może wyjaśnić masę faktów, uściślić dane pojęcie, powiedzieć jak używać
danego słowa.
Miles (1995) dodał do tej listy: zaznaczenie miejsca tego problemu w
kontekście narodowej polityki edukacyjnej, zapewnienie wskazówek
dotyczących diagnozy, zapewnienie prawnego opisu, który automatycznie
pozwoli na uzyskanie uprawnień do uzyskania specjalnej pomocy
lub świadczeń.
Jest zatem istotne, abyśmy posiadali definicję dla dysleksji, zapewniającą
wszystkim wspólną terminologię, podstawę, na której oparto by sposób
diagnozowania, a także przyznawania świadczeń. Bez jasnej definicji
trudno będzie zadecydować kto i jaką pomoc powinien otrzymać, a
naukowcy, badający wszelkie procesy i ich następstwa, będą operować
różnymi kryteriami.
W prawodawstwie Europejskim, w większości przypadków, dysleksja nie
jest brana pod uwagę jako indywidualne zjawisko, lecz figuruje pod
6
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ogólnym pojęciem niepełnosprawności. Niestety, jak się zaraz
przekonamy, chociaż termin ten może uwzględniać fizyczne i sensoryczne
ograniczenia, jak również osoby z umiarkowanymi lub poważnymi
trudnościami w nauce, to jednak niekoniecznie jest on pomocny dla osób
ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Należy zauważyć, iż niektórzy sugerują, że to nie osoby z dysleksja lecz
społeczeństwo jest niepełnosprawne. Chociaż może to być pożądany,
wybiegający myślą wprzód, „włączający model społeczny” myślenia o
problemie dysleksji, to jednak zdecydowano, iż istotne jest, aby niniejszy
projekt odnalazł się w kontekście istniejących ram, uznając zarazem takie
jak to alternatywne podejścia. Istotnie, można argumentować, że w
niektórych przypadkach dysleksja może przynosić korzyści, jako że
nietypowe sposoby myślenia osób dotkniętych dysleksją mogą oferować
alternatywne podejście do rozwiązywania problemów. W tym przypadku
termin „różnice w uczeniu się” lub „odmienny model uczenia się” byłby
bardziej stosowny.
Jednakże kłopot, w przypadku przyjęcia powyższego podejścia jest taki,
że uczniowie straciliby dotacje, ponieważ obecne prawodawstwo (np. w
Wielkiej Brytanii) przyznaje wsparcie w zakresie ICT (technologie
informacyjno -komunikacyjne), jak na przykład dotacje na
oprogramowanie komputerowe, tylko w przypadku udokumentowanych
niezdolności. Oznacza to, że osoba diagnozująca musi w wydanej opinii
wykazać, że uczeń jest wyraźnie w bardziej niekorzystnym położeniu w
porównaniu do innych i wymaga dodatkowej pomocy. Jeśli powiemy po
prostu, że uczeń jest „inny” to można by wysnuć argument, że każdy jest
inny i albo wszyscy dostają pomoc, albo nikt. Pierwsza opcja jest zbyt
kosztowna, dlatego też etykietka niepełnosprawności będzie nadal
potrzebna, przynajmniej w najbliższej przyszłości.
Niepełnosprawność
Unia Europejska postrzega osobę niepełnosprawną jako posiadającą
fizyczne lub umysłowe ograniczenia, mające znaczący i długoterminowy,
negatywny wpływ na jej zdolności do wykonywania normalnych,
codziennych czynności. Sposoby leczenia niepełnosprawnej jednostki
zwykle podlegają pod dwie kategorie – „model medyczny” lub „model
społeczny”. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO – World Health
Organization) pisze o niepełnosprawności o podłożu medycznym, co
oznacza, że jednostka jest postrzegana jako ograniczona swoimi
ułomnościami oraz wymagająca „naprawy” z pomocą służb
„rehabilitacyjnych”, a uprawnienia do rodzaju przysługującej pomocy
powinny by oparte na stopniu niepełnosprawności.
Zrozumienie dysleksji
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Z drugiej strony model społeczny, powszechnie przyjęty w Europie,
sugeruje, że jednostką może zaopiekować się społeczeństwo, przez
przystosowania konieczne do wykonywania czynności życiowych. Owe
przystosowania, to usunięcie istniejących w społeczeństwie barier,
wsparcie z użyciem technologii pomocniczych i mechanizmów
wspierających. Uprawnienia do tego typu pomocy postrzegane są jako
fundamentalne prawo, zapewniane przez instytucje ogólnodostępne.
Rozważania nad dysleksją i niepełnosprawnością należy umieścić w
szerszym kontekście międzynarodowych proklamacji i deklaracji. Niektóre
spośród nich przedstawiono poniżej. Proszę zwrócić uwagę, że
uwzględnione są tylko te części, które są najbliżej związane z dysleksją.
Współczesna pomoc w przypadkach dysleksji w Europie może być w
większości postrzegana jako usiłująca wpasować się w model
„społeczny”, wielu zaś będzie argumentować, że jest to model, za którym
powinniśmy podążać. Istnieją jednak problemy związane z przyjęciem
tego modelu, a nauczyciele akademiccy, zaangażowani w pomoc osobom
z problemem dysleksji, wyrażają większe zainteresowanie realizacją
celów w ramach modelu teoretycznego.
Ów model teoretyczny może by również nazywany modelem
„medycznym”, ponieważ wspomniani wyżej naukowcy są ekspertami w
zakresie niepełnosprawności. Można argumentować, że lepiej byłoby
wyszkolić pracowników instytucji ogólnodostępnych, by zajmowali się
wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, co byłoby odzwierciedleniem
modelu „społecznego”. Zapewniłoby to pomoc na szerszą skalę, ale
spowodowałoby również braki w pomocy specjalistycznej.
Co więcej, uniwersalny wzór, a więc taki, który może być używany przez
wszystkich jest celem, ale nie powinien być postrzegany jako jedyna
możliwość. Należy wziąć pod uwagę dostosowania narzucone przez
obecne rozwiązania technologiczne. Dostęp do pomocy powinien być
zapewniony poprzez różne środki, a nie w myśl zasady „jeden rozmiar
pasuje do wszystkich”.
Należy również wziąć pod uwagę instytucje, które udostępniają materiały
osobom z problemem dysleksji. Obecnie wiele uniwersytetów udziela
znaczącego wsparcia ludziom z problemami z czytaniem i pisaniem,
opartymi na trudnościach w pozyskiwaniu wiedzy i informacji ze słowa
pisanego. W świecie dysleksji kładzie się nacisk na wykładowców, aby
czynili oni swoje prezentacje bardziej stymulującymi wizualnie.
8
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Jednakże, ile pomocy uzyskują ci wykładowcy, którzy oceniani pod kątem
umiejętności stosowania „piśmienności wizualnej” , a więc przekazu
informacji za pomocą obrazu, sami mogą zostać uznani za
niepełnosprawnych? Jeśli rozważymy trudności, z jakimi zmagają się te
osoby, które wiedzę zwykle otrzymują w formie pisemnej, a nie
obrazowej, to czy nie powinniśmy również zapewnić wsparcia tym
wykładowcom i nauczycielom, od których wymaga się prezentacji w
formie, której oni nie preferują?
Polityka unijna oraz uchwały
Unia Europejska przyjęła wiele uchwał mających na celu wspieranie
społeczności osób niepełnosprawnych. Ten szczególny przykład odnosi
się do potrzeby zrozumienia i zaakceptowania kwestii dotyczących
uczniów, a także studentów akademickich. Należy zwrócić uwagę, na
jednoznaczne włączenie kwestii związanych z technologią do zagadnienia
udzielania pomocy w tych wypadkach.
Co to jest niepełnosprawność?
Prawodawstwo w wielu krajach ma na celu ograniczenie dyskryminacji w
miejscu pracy i w instytucjach edukacyjnych. Poniższy tekst został
zaczerpnięty z brytyjskiej Ustawy o Dyskryminacji Osób
Niepełnosprawnych (UK Disability Discrimination Act – DDA), a zbliżone
podrozdziały można znaleźć w prawodawstwie dla osób
niepełnosprawnych z całej Europie:
„Osoba jest niepełnosprawna jeśli ma znaczące fizyczne lub psychiczne
ograniczenia, które mają znaczący, długotrwały i negatywny wpływ na jej
zdolności do wykonywania zwykłych codziennych czynności”. DDA
definiuje dyskryminację w dwojaki sposób. Dyskryminacja zachodzi, kiedy
komuś odmówi się, lub specjalnie nie udzieli usługi; kiedy ktoś otrzymuje
usługę o niższym standardzie, kiedy ktoś jest obsłużony w gorszy sposób,
lub na gorszych warunkach niż inni, gdy nie ma dla takiego traktowania
żadnego uzasadnienia. Zachodzi także, kiedy zapewniający usługę nie
dokonuje, bez uzasadnienia, rozsądnych poprawek.
W większości przypadków wyraźnie widać kiedy ktoś jest
niepełnosprawny, chociaż zwykle prawo wymaga wskazówek dotyczących
stosowania go, a także w przypadku spraw sądowych konieczne jest
zdefiniowanie co ,na przykład, stanowi o tym jak długi musi być ten
„długotrwały negatywny wpływ”, aby móc mówić o niepełnosprawności.

Zrozumienie dysleksji
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Niepełnosprawność kontekstualna
Są sytuacje, w których osoba z problemem dysleksji może nie zostać
uznana za niepełnosprawną. Byłoby tak w przypadku orzeczenia o braku
wpływu dysleksji na codzienne czynności. Przykładowo: mamy dwie
osoby mające taki sam problem - dysleksję, jedna jest kierownikiem biura,
a druga drwalem. Można argumentować, że kierownik musi dużo czytać,
wobec czego powinno się go uznać za niepełnosprawnego. Natomiast do
ścinania drzew nie trzeba umieć czytać ani pisać, a więc mimo
problemów z dysleksją, drwal nie jest uznany za niepełnosprawnego.
Ironia polega na tym, że drwal mógł dostać taką pracę, ponieważ system,
w którym był on niepełnosprawny, a więc system edukacji, nie rozpoznał
jego przypadku i nie udzielił mu pomocy. Teraz, kiedy jest drwalem, mogą
uznać jego dysleksję, ale nie sklasyfikują go jako niepełnosprawnego,
ponieważ nie musi umieć czytać i pisać, w miejscu pracy, w którym
ostatecznie zakończył swoją karierę zawodową, właśnie ze względu na
swoją niepełnosprawność, ujawnioną w czasach szkolnych. Jednakże,
chcąc zwiększyć szanse awansu, może spróbować poprawić swoje
umiejętności, idąc na zajęcia z czytania i pisania, które mogą
doprowadzić do jego zdiagnozowania i sklasyfikowania jako
osoby niepełnosprawnej.
Jednakże argument ten nadal koncentruje się na kwestii czytania i pisania
w kontekście nauki szkolnej, ignorując aspekt ograniczający jakim jest
nieumiejętność przeczytania składników na opakowaniu w sklepie,
nieumiejętność zrozumienia rozkładów jazdy, nierozumienie informacji
otrzymanych pocztą, takich jak wymogi przepisy podatkowe, zawieszenie
danej usługi, ze względu na brak odzewu na poprzednią korespondencję.
Dla wielu osób z problemem dysleksji takie sprawy są tak istotne w ich
życiu codziennym, jak odpowiednio dostosowana klatka schodowa dla
osoby na wózku inwalidzkim.
Pojęcia - koncepty
Zanim zdefiniujemy pojęcie dysleksji ważne jest, abyśmy zrozumieli co
stoi za słowem pojęcie - koncept. W klasycznym ujęciu wszystko to co, do
czego stosuje się te same kryteria może być uznane za należące do
danej klasy lub konceptu - pojęcia.
Rozważmy pojęcie „kwadratu”. Wszystko to, co jest kwadratem musi mieć
cztery boki, z których każdy musi być równy pozostałym. Każdy kąt musi
mieć 90° i musi to być figura zamknięta. W klasycznym postrzeganiu
pojęć wszystko co należy do danej grupy musi mieć taką samą
charakterystykę. Inaczej nie należy do tej klasy.
10
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Zastanówmy się jednak nad grami planszowymi, w karty, drużynowe gry
w piłkę lub dziecięce zabawy podwórkowe – one wszystkie są uznane za
gry. Wszystkie te gry bardzo się od siebie różnią, więc ciężko
sprecyzować pojęcie gry. Jakie są kryteria? Historycznie wiele pracy nad
dysleksją realizowano z perspektywy „pojęcia klasycznego”. Oznacza to,
że istniało założenie, iż musi istnieć jakiś deficyt, który leży u podstaw i
który dzielą wszystkie osoby z problemem dysleksji.
Wittgenstein, austriacki filozof, zasugerował, że może istnieć koncept bez
definiujących charakterystyk, musi jednak występować grupa „rodzinnych
podobieństw”. Mamy nadzieję, że uda nam się wykazać, iż podejście
Wittgenstein’a, postrzegające pojęcie jako „sieć nachodzących na siebie i
krzyżujących się podobieństw”, będzie bardziej stosowna dla dysleksji.
Definicja: użytkownicy
Teraz rozważmy, kto może stworzyć definicję. Odpowiedź brzmi: każdy.
Ważne jest to, kto tę definicję zaakceptuje. Stanovich (1992) zwrócił
uwagę, że definicje dysleksji mogą służyć wielu różnym grupom, z których
każda będzie miała własną definicję. Owe grupy obejmują:
1) Badaczy, którzy muszą skonstruować dobre badanie i zapewnić
akceptację co do przyczyny, skutków, konsekwencji, leczenia itp.
2) Personel edukacyjny (w tym nauczyciele i psychologowie szkolni),
którzy mogą świadczyć dodatkowe usługi dla ludzi z
niższymi wynikami.
3) Grupy rodziców, które będą korzystać z definicji zapewniającej
przyznanie ich dzieciom stosownych środków (w zakresie
osobowym i finansowym).
4) Jednostki cierpiące na dysleksję, które między innym, chcą mieć
etykietę, która pomoże im zrozumieć własne trudności.
Każda grupa zainteresowana – badacze, nauczyciele, psychologowie
szkolni, politycy, pracodawcy rodzice osób z problemem dysleksji – ma
powody do zainteresowania dysleksją, a ich wymagania dotyczące
definicji mogą się różnić. Z tych wszystkich osób najsilniejszą grupę
stanowi personel szkolny, ponieważ to właśnie on decyduje kto otrzyma
pomoc. Można zatem argumentować, że ich definicja jest najważniejsza,
ponieważ wiąże się z daleko idącymi następstwami. Jednak, jak
wszystkie definicje, powinna ona bazować na rzetelnych badaniach i brać
pod uwagę rolę rodziców, jak również aspekty, które nie muszą być
bezpośrednio związane ze środowiskiem szkolnym.
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Będąc w temacie „autorytetu” definiującego, zastanówmy się także jak to
przełożyć na praktykę. Aby zdecydować kto otrzyma pomoc, należy
określić kryteria którym trzeba sprostać. Bez względu na to co wykażą
badania, to właśnie kryteria narzucone przez fundatora będą czynnikiem
rozstrzygającym kwestię udzielenia komuś pomocy.
Niestety, wielu sponsorów na świecie nadal używa nieodpowiednich
kryteriów, decydując o tym komu udzielić pomocy. Jednym z przykładów
jest nieustające wymaganie przedstawienia wyniku testu inteligencji,
mimo że badania jasno wskazują, że iloraz inteligencji (IQ, oznaczany w
Polsce jako I.I – przyp. MB) nie musi mieć związku. Kwestia ta będzie
omówiona bardziej szczegółowo na dalszych stronach tej pracy.
Dysleksja
Dosłownie „dysleksja” oznacza trudności (dys) ze słowami (lexis),
sugerując zatem pojęcie wykraczające poza czytanie, pochodzące z
języka greckiego. Można zatem stwierdzić, że najpierw pojawiła się
definicja, oparta na dość ogólnikowym greckim terminie, którego
znaczenie jest nadal kwestią sporną.
Poszukując odpowiedzi na pytanie „Co to jest dysleksja?” można
odnaleźć wiele sposobów jej definiowania. Kilka spośród istniejących
podejść poddamy analizie, aby sprawdzić, czy mogą one być ulepszone
lub zmodyfikowane, tak aby przedstawić bardziej użyteczną definicję.
Przyjrzymy się różnym definicjom, również tym stworzonym przez
Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne, Brytyjskie Stowarzyszenie
Dysleksji i Międzynarodowe Stowarzyszenie Dysleksji.
Zanim jednak omówimy definicję, zadajmy pytanie: czy koncepcja
dysleksji jest logiczna? Czy ma sens myślenie, na poziomie
neurologicznym, że ktoś może mieć problemy z czytaniem i pisaniem,
podczas gdy inne funkcje zdają się pracować bez problemów. Wiemy, że
ludzie są różni, że są średniego wzrostu, niscy albo wysocy. Że niektórzy
wysocy ludzie mają małe dłonie, a niektórzy niscy duże. Fakt, że znamy
ich wzrost nie oznacza od razu, że znamy rozmiar ich rękawiczek i nie
potrzebujemy badaczy, którzy by nas w tej kwestii uświadamiali.
Podobnie, to, że znamy rozmiar ich rękawiczek nie oznacza, że znamy
rozmiar ich butów. Chodzi o to, że nie można zakładać, że wiemy coś o
jednej części ciała po tym jak zmierzyliśmy inną.
Fakt, że wiemy, że jedna część mózgu działa w pewien określony sposób
nie oznacza, że wiemy też jak będą działać inne części mózgu. Te
rozbieżności czynią każdego z nas wyjątkowym. Jednakże, jak wkrótce
12
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zobaczymy, piśmienność ( czytanie i pisanie – przyp. MB)wymaga
ogromnej liczby różnych umiejętności aby prawidłowo się rozwinąć. Braki
w niektórych sferach mogą zostać skompensowane przez umiejętności
innych sfer. Ważne jest jednak by pamiętać, że owe braki dotyczą nie
tylko pisania i czytania.
Deficyty zdolności poznawczych, istotnych w czytaniu, takich jak
pamięć krótkotrwała, mogą powodować problemy z wykonywaniem wielu
czynności. Byłoby zatem niewłaściwe sugerować, że osoba z problemem
dysleksji będzie miała trudności „tylko” w sferze zdolności związanych z
czytaniem i pisaniem. Tak naprawdę, osoba z problemem dysleksji ma
wiele trudności daleko przewyższających i wykraczających poza te
dotyczące czytania i pisania, które są bezpośrednią konsekwencją
trudności poznawczych hamujących rozwój ich umiejętności w
zakresie piśmienności.
Badania mózgu potwierdziły, że mózgi poszczególnych ludzi różnią się
„okablowaniem”, a te małe różnice mogą z kolei prowadzić do różnic w
predyspozycjach do nabywania zdolności czytania i pisania. Różnice te
mogą mieć różne przyczyny, wśród których dość powszechny wydaje się
być czynnik genetyczny. Wykazały to badania na bliźniętach. Sugeruje
się, że dysleksja częściej występuje u chłopców, ale ostatnio pozyskane
dowody wskazują na to, że wynika to raczej z błędów o podłożu
metodologicznym, niż z rzeczywistej różnicy.
Istnieją dwa główne typy definicji do rozważenia – symptomatyczna i
etiologiczna. Definicja bazująca na symptomach wskazuje objawy
wynikające z problemu, natomiast definicja koncentrująca się na etiologii,
stara się podać przyczyny występowania tychże objawów.
Rozważmy teraz proponowaną definicję, która zawiera kilka
„uniwersalnych komponentów” pochodzących z najnowszych definicji, w
tym z Holenderskiej Rady Zdrowia (Netherlands Health Council),
Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego (British Psychological
Society) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Dysleksji (International
Dyslexia Association – IDA).
Poniżej mamy połączenie definicji stworzonych przez wyżej
wymienione instytucje:
„Dysleksja jest to trudność w pozyskaniu umiejętności związanych z
czytaniem i pisaniem, która ma podłoże neurologiczne. Przejawia się ona
w momencie gdy dokładne i płynne czytanie wyrazów, pisownia i
Zrozumienie dysleksji
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umiejętność pisania rozwijają się w sposób bardzo nieprawidłowy i z
wielkimi trudnościami”.
Istnieje tutaj pewna liczba kluczowych komponentów. „Neurologiczny”
oznacza, że jest to wewnętrzny problem jednostki, nie zaś zewnętrzny
czynnik, taki jak złe nauczanie albo braki w wykształceniu.
Płynność i dokładność mogą być uznane za „uniwersalne” wyznaczniki
zdolności w zakresie czytania i pisania. Należy zauważyć, że w języku w
którym nie ma zgodności pomiędzy sposobem pisania słowa a sposobem
jego wymawiania, osoba z problemem dysleksji może wykazywać się
dużą dokładnością, przy jednoczesnym braku płynności w czytaniu.
Ponieważ sugestie te dotyczącą objawów dysleksji ta część może być
uznana za definicję symptomatyczną.
Niektórzy ludzie wolą jednak korzystać z definicji zawierających czynnik
przyczynowy. Przy uwzględnianiu takiego czynnika ważne jest by
rozumieć dlaczego on tam jest i jaki może być jego potencjalny wpływ.
Definicja IDA, na przykład, głosi co następuje: „Trudności te zwykle
wynikają z deficytów przetwarzania fonologicznego (umiejętności
fonologicznych – przyp. MB) … ” A co z tymi osobami dyslektycznymi,
które nie mają deficytu fonologicznego? Nie ma żadnej wyraźnej logiki w
zawieraniu czynnika prawdopodobieństwa statystycznego w definicji.
Rozważmy teraz co może leżeć u źródeł dysleksji. Czytanie i pisanie są
czynnościami złożonymi i obejmują wiele procesów zachodzących w
różnych częściach mózgu. W czynnościach tych zawierają się
komponenty oparte na języku i mowie, w tym percepcja i przypominanie
dźwięków mowy ( głosek– przyp. MB), jak również operowanie/manipulowanie tymi ( głoskami, sylabami, subsylabami czyli cząstkami
słów – przyp. MB), których ważność dla dysleksji została wykazana.
Istnieją także komponenty wizualne, zawierające percepcję i pamięć
wzrokową, które mogą być bardziej istotne w takich językach jak chiński.
Są one również bardzo istotne w angielskiej pisowni, jako że nie zawsze
można zastosować reguły by przewidzieć jak coś się pisze. W języku
angielskim istnieje wiele nieregularnych słów, jak na przykład have (haw),
knight (najt), czy said (sed). Wykazano istotność pamięci operacyjnej, a
więc umiejętności przetwarzania i manipulowania informacjami, zwłaszcza
w językach, w których zgodność między dźwiękiem, a literą
jest nieprzewidywalna.
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Mamy także „magazyn i wyszukiwanie leksykalne” odnoszące się do
dostępu do zasobów informacji bazujących na piśmie, języku i znaczeniu.
Mogą one być nazywane ortograficznym, fonologicznym i semantycznym
leksykonem. Nasze mózgi przechowują informacje jako całe, lub
częściowe komponenty ortograficzne, fonologiczne, czy semantyczne,
używane w procesie czytania i pisania.
Rola zdolności motorycznych, w szczególności w procesie pisania
odręcznego, nie może być ignorowana. Wielu praktyków sądzi, że
pisownia mogłaby się poprawić, gdyby stosować kursywę (pisanie z
łączeniem liter), ponieważ w przypadku gdy litery są połączone w wyraz,
mamy większą szansę zapamiętania ich kombinacji, ze względu na
utrwalone wzorce ruchowe (przyp. MB). W podobny sposób pisownia
staje się automatyczna dla osób piszących na maszynie, którzy wiedząc,
który klawisz przycisnąć, nie zastanawiają się nad pisownią. Sugeruje to,
iż mamy „mapę motoryczną” dla słów, przy pisaniu odręcznym i
na maszynie.
W ten sposób dochodzimy do następującego czynnika przyczynowego
dysleksji: „Może być (ona – przyp.MB) spowodowana przez połączenie
trudności ze słuchowym i wizualnym przetwarzaniem, pamięcią
operacyjną, „magazynem i wyszukiwaniem leksykalnym” (bazą słów), a
także trudnościami motorycznymi”. Jest to odzwierciedleniem tego, o
czym pisaliśmy wcześniej. Co więcej, wiedza ta dostarcza podstaw dla
zrozumienia różnych wskaźników diagnostycznych, zwykle znajdujących
się na listach kontrolnych dotyczących objawów dysleksji, a także dla
opracowania protokołu diagnozy.
Niektóre definicje wskazują, że dysleksja „może powodować
nieoczekiwane i uporczywe trudności w nabywaniu … czytania, pisania,
pisowni a czasem także umiejętności liczenia i mówienia”. Sugeruje to, że
dysleksja powoduje trudności, sama trudnością nie będąc. Zatem jest ona
„odmiennością” na poziomie neurologicznym. Byłoby to do
zaakceptowania, gdyby można było ustalić źródło dysleksji, w postaci
pojedynczej zmiany na poziomie neurologicznym.1 Rozważmy różnicę
pomiędzy następującymi stwierdzeniami: „Stan złamanej ręki ma
pochodzenie sprawnościowe i może powodować trudności w pisaniu,
rzucaniu, itp.” oraz „Ręka jest złamana kiedy jedna lub więcej kości
ramienia ulega złamaniu”. Różnica polega na tym, że pierwsze
stwierdzenie to definicja symptomatyczna, a drugie to definicja
etiologiczna. Symptomy mówią jakie obszary zostały dotknięte
niepełnosprawnością. Precyzowanie potencjalnych przyczyn w definicji
pomaga ustalić kryteria diagnostyczne.
Zrozumienie dysleksji
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Terminologia
Pracując na szerszą skalę możemy jednak zaobserwować inne
wykorzystanie terminu dysleksja. W Rosji, na przykład, termin dysleksja
odnosi się tylko do czytania, do pisania zaś używa się terminu dysgrafii.
We Włoszech pojęcia dysgrafii używa się przy trudnościach
motorycznych, natomiast dysortografii przy trudnościach z
poprawną pisownią.
W Polsce, podobnie jak we Włoszech termin „dysgrafia” odnosi się do
trudności w odręcznym pisaniu (niekaligraficzne, słabo czytelne pismo),
co jest spowodowane słabą sprawnością motoryczną, a termin
„dysortografia” oznacza trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
(błędy w zapisie wyrazów).
W Wielkiej Brytanii wielu ludzi używa terminu „specyficzne trudności w
uczeniu się” (“specific learning difficulties” – SLD).
Dysleksja była uważana za to samo co SLD, ale teraz uznaje się, że
dysleksja jest jedną z kilku specyficznych trudności w nauce, na które
mogą się składać także dyskalkulia, czyli trudności z matematyką oraz
dyspraksja, a więc problemy z motoryką. W Stanach Zjednoczonych
często używa się terminu „niepełnosprawność w uczeniu się”, który to
termin powinien zostać rozważony jako pojęcie ogólne, podobne do SLD.
Niektórzy argumentują, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder – ADHD)
powinien także być włączony. Jest to jednak problem natury
behawioralnej, a nie trudność z uczeniem.
Zamieszanie powstaje również w związku z faktem, że terminy dysleksja i
SLD są używane w sposób bardzo zbliżony i są powiązane historycznie.
Na przykład Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji figuruje nadal na niektórych
stronach internetowych jako „narodowa organizacja dla specyficznych
trudności w uczeniu się” (np. na stronie Stowarzyszenia Piśmienności –
The Literacy Trust: www.literacytrust.org.uk), zaś strona samego
towarzystwa zawiera takie sformułowania jak np. „Uznano to za
niezbędne dla osób ze specyficznymi problemami w uczeniu
się/dysleksją” bez żadnych objaśnień co to oznacza.
Problem staje się bardziej złożony, gdy weźmiemy pod uwagę sytuację, w
której występuje więcej niż jeden specyficzny problem w uczeniu się, jak
to często ma miejsce. Owe specyficzne trudności w uczeniu się zawierają
ukryte problemy z przetwarzaniem poznawczym, które mogą być ukrytą
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przyczyną więcej niż jednego specyficznego problemu z nauką. Efektem
tego jest sytuacja, w której terminy znacząco się pokrywają, natomiast
wiele osób z problemem dysleksji ma również do pewnego stopnia
dyspraksję, jak i inne trudności.
W tej sytuacji, w kontekście międzynarodowym, musimy ostrożnie używać
tych terminów. Najlepiej jest opisywać wszelkie trudności bez używania
etykietek, zwłaszcza jeśli nie oferują one dodatkowej pomocy.
Zakres występowania
Każda z tych trudności występuje na pewnym kontinuum. Nie ma tu
sytuacji, w której możemy powiedzieć, że ktoś ma lub nie ma problemu
dysleksji. Z tego względu jakiekolwiek kategoryczne stwierdzenia co do
zakresu występowania dysleksji muszą być zależne od ustalonych
kryteriów. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć, że u kogoś występuje
różnica wyniku w teście, w porównaniu ze średnią, o dwa odchylenia
standardowe, oznacza to, że 2,39% populacji znajdzie się w tej kategorii.
Jeśli oprzemy się na mniej rygorystycznych kryteriach, to zidentyfikujemy
więcej jednostek. Kryterium oparte na jednym odchyleniu standardowym
oznaczałoby ok. 17% populacji.
Trudności w różnych językach
Zanim przejdziemy do kolejnego działu, rozważmy jeszcze pytanie, czy
dysleksja jest jednakowa we wszystkich językach. Odpowiedź brzmi nie,
bowiem trudności osób z problemem dysleksji, które posługują się
różnymi językami, mogą mieć inne uwarunkowania. Według
powszechnych doniesień największym problemem w języku angielskim,
gdzie litery i głoski słabo ze sobą korespondują, jest deficyt umiejętności
manipulowania cząstkami fonologicznymi. W języku węgierskim, gdzie
owa zgodność jest na dobrym poziomie, ocena przetwarzania
słuchowego stanowi podstawę przewidywania powodzenia w nauce
czytania i pisania (przyp.MB). Jest to również ważna kwestia dla języka
chińskiego, chociaż dla wielu osób, posługujących się w pisaniu i czytaniu
tym językiem, istota trudności dotyczy także zdolności wzrokowych.
Można tutaj podać bardziej konkretny przykład: weźmy pod uwagę
węgierski, w którym materiały do nauki dla osób z problemem dysleksji
były dostępne od 1916 roku. Język węgierski odznacza się
transparentnością, bowiem występuje w nim niemal idealna zgodność
między literą a głoską. Spróbujcie jednak Państwo „dokładnie i płynnie”
przeczytać lub przeliterować węgierskie określenie na „ryzyko dysleksji” –
diszlexiaveszélyeztetettség. Zdolności fonologiczne, takie jak rymowanie,
nie należą do tych zagadnień, ponieważ nie wymagają do stworzenia
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analogii takiego komponentu jakim jest transparentność. Jednakże
różnicowanie dźwięków mowy, podział na sylaby i pamięć słuchowa są
bardzo ważne.
Z tego powodu powinniśmy dodać, że: „objawy dysleksji u jednostki
zależne będą nie tylko od indywidualnych różnic poznawczych, ale
również od używanego języka”. Proszę zwrócić uwagę, że nacisk
położony jest na ocenę indywidualną. Tak jak wcześniej omówiono, to w
jaki sposób osoby z problemem dysleksji zareagują jako grupa może, w
najlepszym razie wskazać prawdopodobne przyczyny. Nie mówi nam to
jednak o specyficznych trudnościach u danej osoby, które mogą być
zidentyfikowane tylko poprzez odpowiednie ocenianie.
Proponowana definicja
A zatem definicja proponowana dla szerszych odbiorców brzmi:
Dysleksja jest to trudność w nabywaniu umiejętności czytania i pisania,
pochodzenia neurologicznego2. Przejawia się ona w momencie, gdy
dokładne i płynne czytanie, pisownia i umiejętność pisania kształtują się w
sposób bardzo nieprawidłowy. Może być spowodowana przez różne
kombinacje trudności ze słuchowym i wizualnym przetwarzaniem,
pamięcią operacyjną, „magazynem i wyszukiwaniem leksykalnym” (bazą
słów), a także trudnościami motorycznymi. Symptomy dysleksji zależne
są nie tylko od indywidualnych różnic poznawczych danej osoby
jednostki, lecz także od języka, którym się ona posługuje.
Jedna, ogólnie przyjęta definicja wprowadziłaby harmonię, która na tym
polu poszukiwana była od wielu lat. Karl Popper stwierdziłby, że powinna
być uznana za hipotezę, która potrafi zostać obalona. Przy rozważaniu jej
zalet należy zauważyć, że niniejsza definicja umożliwia zrozumienie wielu
kwestii, w tym w jaki sposób stwierdzenia na liście objawów
(w kwestionariuszu – przyp MB) mogą dotyczyć trudności związanych z
dysleksją, nawet jeśli nie odnoszą się w sposób oczywisty do czytania i
pisania. Zostanie to przedstawione w dalszych rozdziałach.
Dysleksja zróżnicowana
Chociaż może się to wydać zaskakujące, można mieć problem z
dysleksją w jednym języku, nie mając ich w innym. Oczywiście nie jest to
takie proste.
Grupa badaczy odkryła, że niektóre osoby dwujęzyczne uczą się w
różnych tempach. W Kanadzie, na przykład, u niektórych dzieci odkryto
„trudności dyslektyczne” w języku angielskim, ale nie w chińskim, inne zaś
przejawiały „trudności dyslektyczne” w języku chińskim, ale nie w
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angielskim. Co więcej, znaleziono osoby z dysleksją zróżnicowaną, które
potrafiły czytać od lewej do prawej po angielsku, ale miały problem z
czytaniem po hebrajsku, od prawej do lewej, jak również osobę
dwujęzyczną, która nie miała problemów z językiem japońskim, ale miała
trudności dyslektyczne w angielskim. W toku projektu badawczego
odkryto osoby, które były w stanie nauczyć się czytać i pisać po angielsku
stosunkowo lepiej niż po szwedzku, mimo że szwedzki, będący językiem
dość transparentnym, był ich pierwszym językiem.
Te badania, poza podkreślaniem możliwości występowania „dysleksji
zróżnicowanej”, podważają pogląd, głoszący że jeśli jednostka z
problemem dysleksji ma trudności w swoim pierwszym języku, to będzie
je miała także w drugim języku. Staje się to zrozumiałe kiedy uzna się, że
różne języki mają różne wymagania kognitywne (wobec funkcji
poznawczych- przyp.MB).
Naturalnie dysleksja to coś więcej niż czytanie i pisanie. Przykładowo,
jeśli ktoś ma problemy z przelaniem swoich myśli na papier w jednym
języku, to w innym też będzie miał trudności. Podobnie, jeśli ktoś ma
problemy z pamięcią krótkotrwałą, to problemy te pozostaną bez
względu na język.
Ta kwestia staje się szczególnie istotna, jeśli rozważymy historię
niektórych dwujęzycznych uczniów oraz to, dlaczego teraz zdają się mieć
problem dysleksji, której wcześniej u nich nie zdiagnozowano. Tak więc
wymagania danego języka mogą również oznaczać, że specyficzne
trudności poznawcze u tych osób nie wpływały w wyraźny sposób na ich
pierwszy język, utrudniając im za to naukę czytania i pisania
w języku obcym.
Diagnoza osoby dorosłej z problemem dysleksji
Celem tego rozdziału jest zaproponowanie wspólnych europejskich ram
do badania osób dorosłych z problemem dysleksji. Są one oparte na
solidnych badaniach i praktyce w wielu krajach, zapewniając nie tylko
podstawę teoretyczną, ale również możliwość zajęcia się tym problemem
w tych krajach, które obecnie nie posiadają takich narzędzi badania ( list
objawów lub testów). Pozwolą także innym państwom porównać ich
istniejące narzędzia diagnostyczne z alternatywnymi podejściami. Ramy
te są zapisane bez odniesień do jakichś szczególnych testów i powinny
być rozważane nie tylko w odniesieniu do edukacji, ale również do języka,
pisma i kontekstu kulturowego. Owe ramy nie powinny być postrzegane
jako definitywne, ale jako punkt wyjściowy dla przyszłej pracy i dyskusji.
Zrozumienie dysleksji
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Pomimo, że listy objawów stworzone zostały w oparciu o identyfikację
osoby dorosłej z problemem dysleksji, wiele z zawartych w nich
komentarzy ma charakter ogólny, a założenia w zasadzie stosują się do
identyfikowania dzieci z dysleksja. Identyfikacja dziecka dyslekstycznego
jest często uznawana za łatwiejszą, ponieważ miało ono mniej możliwości
do rozwinięcia strategii do przezwyciężenia lub ukrycia trudności. Można
zatem argumentować, że stosownej interpretacji wyników oceny sprzyja
większe zrozumienie kwestii. Tak jak jest to przedstawione w innych
częściach niniejszej książki, nie powinno się przyjmować, że kryteria do
diagnozy dziecka z problemem dysleksji są wystarczające do oceny
osoby dorosłej z tym problemem. Zrozumienie i empatia, wypracowane
przez doświadczenie praktyczne, mogą często grać przynajmniej tak
ważną rolę w ocenie osoby dorosłej z problemem dysleksji, jak
zrozumienie profilu poznawczego.
Dysleksja jako koncept - pojęcie
Według Wittgensteina, aby element mógł należeć do pojęcia musi
spełniać jego kryteria albo w ujęciu klasycznym, czyli poprzez całkowite
dostosowanie, albo poprzez związek w sieci podobieństw rodzinnych.
Aby zadecydować czy jednostka należy do danej grupy należy dowieść,
że spełnia ona kryteria tej grupy. To definicja zawiera kryteria
przynależności do grupy, zatem aby należeć do grupy trzeba uzyskać
ocenę, która w sposób jasny wykaże, że jednostka spełnia kryteria
podane przez definicję. Twierdzenie to jest prawdziwe bez względu na
charakter pojęcia – czy mówimy tu o pojęciu „wysoki”, „otyły” czy
„z problemem dysleksji”.
Powstaje jednak problem podczas procesu operacjonalizacji konceptu i
jego ram. Można przy pomocy miary zmierzyć wysokość danej osoby, ale
jeśli nie podejmiemy decyzji co do kryteriów, niemożliwe będzie ustalenie
kto jest wysoki, a kto nie. Z perspektywy praktycznej łatwo jest powiedzieć, że ktoś jest wysoki, jeśli jego wzrost znacznie przekracza średnią.
Na przykład, jeśli przeciętny mężczyzna ma 1,72 metra wzrostu, a
koszykarz ma 2,1 metra większość ludzi zgodziłaby się, że koszykarz jest
wysoki. Ale jeśli ma on 1,89 metra wzrostu (10% powyżej przeciętnej) to
czy nadal jest wysoki? Protokół diagnozy, który będzie tu omawiany,
dotyczy identyfikacji kwestii związanych z trudnościami w czytaniu i
pisaniu. Rozdział ten nie będzie się zajmował kwestią wdrażania
technologii pomocniczych, nie będzie więc zawierał, na przykład, oceny
ICT potrzebnej do udzielenia pomocy osobie z problemem dysleksji. Ta
kwestia zostanie omówiona gdzie indziej.
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Po co diagnozować?
Może istnieć kilka powodów dla których dokonywana jest diagnoza.
Wśród nich są:
 Zrozumienie przeszkód w uczeniu się
 Ocena mocnych i słabych stron, celem opracowania
zindywidualizowanego programu nauczania (Individualized
Education Program – IEP)
 Opracowanie lepszych metod nauczania i uczenia się
 Klasyfikacja celem przyznania pomocy
 Samo-zrozumienie
Te powody natomiast mogą być pogrupowane w następujący sposób: 1)
dla klasyfikacji oraz 2) dla opracowania pomocy. Chociaż klasyfikacja jest
często używana do zaproponowania pomocy, to jednak między tymi
dwoma stanowiskami występują fundamentalne różnice, które należy
podkreślić. Kategoryzacja oznacza stwierdzenie, czy jednostka ma, czy
też nie ma problemu dysleksji.
Etykietka daje za mało informacji dla procesu udzielenia pomocy. Istnieją
jednak sytuacje, gdzie proces ten wymaga definitywnego stwierdzenia,
czy jednostka ma problem dysleksji. W takich sytuacjach
operacjonalizacja musi zawierać nie tylko miarę, ale również
określone kryteria.
Często kryteria te nie są podane, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę
wielowymiarową naturę ocenianego problemu. Można jednak
argumentować, że owe kryteria to kwestia porozumienia, zawartego przez
tych profesjonalistów, do których osoby wymagające zdiagnozowania są
odsyłane. I tak, jeśli, na przykład, sponsor odpowiadający za
przyznawanie technologii ICT osobom z problemem dysleksji uzna, że
osoby należące do krajowej organizacji terapeutów mowy i języka i
należące do krajowego stowarzyszenia psychologów mają kwalifikacje do
udzielania pomocy, zaistnieją różnice nie tylko w podejściach i kryteriach
stosowanych przez obie te organizacje – nawet wśród przedstawicieli tej
samej profesji będą znaczne rozbieżności, odnośnie tego co składa się
na dysleksję. Jest tak, ponieważ o ile narzędzia badawcze mogą być
sprecyzowane w wytycznych, to kryteria nigdy nie są spisywane.
Często bardziej stosownym jest zidentyfikowanie silnych i słabych stron, a
także potrzebnej pomocy, bazując na ramach opracowanych dla osoby z
problemem dysleksji. W wielu krajach Europy etykieta nie pomaga. Jeśli
jednak istnieje jasne zrozumienie czynników oraz tego jak najlepiej
Zrozumienie dysleksji
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udzielić pomocy, wtedy diagnoza powinna być oparta na tych aspektach i
odnosić się do wsparcia, którego można udzielić.
Proszę zauważyć, że w niniejszym rozdziale podjęta zostaje próba
stworzenia ram dla zrozumienia powyższych czynników, które dotyczyłyby
zarówno badacza jak i praktyka. Niektórzy jednak stwierdziliby, że skoro
wiele testów nie jest w stanie dać wskazówek co do
zindywidualizowanego programu nauczania (IEP) to są one nieprzydatne.
Celem niniejszego rozdziału jest zapewnienie pełnych ram, zaś do
praktyka i badacza należy wybór tych elementów, które uznają za
najbardziej stosowne w danym kontekście.
Definicja
Tak jak wcześniej było mówione istnieje grupa alternatywnych definicji, a
każdy autorytet decyduje się na własną definicję. Na potrzeby tego
rozdziału będziemy używać przytoczonej wcześniej definicji.
Ta definicja jest użyta do pokazania w jaki sposób diagnoza powinna
bazować na definicji, ale założenia będą prawdziwe dla każdej
innej definicji.
Bez względu na przyjętą definicję (zob. poprzedni rozdział) definicja ta
zapewnia kryteria diagnozy. Jeśli według przyjętych kryteriów nie można
wykazać, że jednostka ma problem, nie można sklasyfikować tej osoby
jako posiadającej problem.
Jeśli definicja ogranicza się do „płynności i dokładności” (np. definicja
Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego) to wtedy tylko te elementy
muszą być wykazane. Jeśli, tak jak powyżej, zawarte są składniki
przyczynowe, należy wykazać, że to właśnie one , a nie inne czynniki,
stwarzają trudności.
Teraz przyjrzyjmy się operacjonalizacji definicji. W tym celu musimy
dokonać dekonstrukcji definicji. Proszę zauważyć, że testy rzadko mierzą
jeden obszar, natomiast jeden obszar nie może być mierzony przez
pojedynczy test. Dla wygody testy są z reguły odnotowane w jednym z
poniższych obszarów, ale mogą także być postrzegane jako należące
do innych.
„Dysleksja jest to trudność” – zwróćmy uwagę, że niektórzy twierdzą, iż
dysleksja powinna być uważana za „inność”, nie zaś za
niepełnosprawność. Jednak diagnoza w celu przyznania pomocy
(finansowej, ludzkiej, ITC itd.) zakłada potrzebę wyraźnego wykazania
trudności, których nie mają inne osoby. Jest to więc niepełnosprawność,
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ponieważ pomoc przyznawana jest w oparciu o społeczny model
niepełnosprawności. Proponowanie, że nie jest to niepełnosprawność
byłoby zarazem sugerowaniem, że jednostka nie jest poszkodowana
przez swoją „inność”. Skoro nie ma mowy o poszkodowaniu nie powinno
być także dodatkowej pomocy, wykraczającej poza tą
przyznawaną innym.
„w nabywaniu” – większość analiz i ocen ignoruje tę część.
Istnieje niewiele testów, które mogą służyć do oceny i wykazania aspektu
”nabywanie wiedzy”, pomimo podkreślania tego zagadnienia wiele lat
temu przez Wygotskiego (1976) i Weschlera (1972). Chodzi o to, że wiele
testów może zmierzyć jedynie to co uda się wykonać podczas badania w
ciągu konkretnego dnia, w którym przeprowadzono test. Jednym z
problemów, często zauważanych u ludzi z problemem dysleksji, jest
zróżnicowanie ich możliwości i wydajności pracy w okresie całego dnia, a
zatem jest to kwestia szczególnie ważna dla tej grupy. Ponadto, zgodnie z
definicją, „nabywanie” bezwzględnie sugeruje występowanie
komponentu czasowego.
Jednak niewiele osób diagnozujących robi cokolwiek więcej ponad
przeprowadzenie testu. Zamiast tego czynią założenia dotyczące
środowiska oraz tego co poprzedziło czas przed wykonaniem testu. Ta
strategia może być niebezpieczna, szczególnie w przypadku osób
wielojęzycznych. Opracowane ostatnio przez Smythe’a i Siegel zadanie,
dotyczące tych kwestii, polega na przedstawieniu osobie badanej serii
wielosylabowych nieistniejących słów, które jednostka musi przeczytać
podczas kilku prób.
Początkowe próby sugerują, że osoby z problemem dysleksji mają
większe trudności ze zwiększeniem tempa czytania, ponieważ nie potrafią
wystarczająco szybko zdobyć informacji potrzebnych do szybszego
wykonania tego ćwiczenia w danym kontekście.
„umiejętności czytania i pisania” – ważne jest aby pamiętać, że badane są
„umiejętności czytania i pisania” i powinno to być odzwierciedlone w
diagnozie. Nie oznacza to, że np. umiejętność liczenia nie może być
zmierzona. Powinna być, jeśli jest ona ważna w środowisku pracy/nauki
dla którego dokonywana jest diagnoza. Nie jest ona jednak
aspektem dysleksji.
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„pochodzenia neurologicznego” – odnosi się to do podstawy
przetwarzania poznawczego, ponieważ przetwarzanie poznawcze jest
efektem układu komórek i dróg nerwowych na poziomie neurologicznym.
Badanie mózgu nie może obecnie „udowodnić” dysleksji. Ze względu na
indywidualne różnice, trudno jest dokładnie stwierdzić jaki proces gdzie
zachodzi. Nawet jeśli badanie wykaże, że odmienne obszary są
wykorzystywane do przetwarzania, to pojedyncza tomografia nie może
wyeliminować innych przyczyn, łącznie z wpływem innych metod
nauczania. Powinno to być ujęte w definicji, choć nie musi grać roli w
opracowaniu diagnozy.
„Przejawia się ona w momencie, gdy dokładne i płynne” – Płynność i
dokładność mogą być obecnie uznane za podstawy najnowszych definicji
i powinny być mierzone w wielu pozycjach testu. Ich znaczenie będzie się
jednak różniło w zależności od języka. Na przykład w wysoce
transparentnym języku węgierskim przeważająca liczba osób z
problemem dysleksji będzie w stanie dokładnie przeczytać wszystkie
słowa (ponieważ większość wypracuje prostą umiejętność dostrzegania
związków pomiędzy literą, a głoską), jednak będą to robić w sposób
powolny i niepewny. Podobnie starszy uczeń z problemem dysleksji może
wykazać dokładność, ale nie płynność. Należy zauważyć, że płynność
powinna być uznana za coś więcej niż tylko szybkość.
Mimo, że zwyczajowo powinno się mierzyć czas wykonania testów, co
byłoby wskazówką odnośnie stwierdzenia normy, to często brak rytmu
podczas odpowiedzi zdradza trudność. Oznacza to, że jednostka z
problemem dysleksji może odpowiedzieć szybko na niektóre punkty,
zwlekając jednak przy innych. Ta zwłoka jest ukryta w ogólnym, średnim
czasie udzielania odpowiedzi. Efekt ten może być często odnotowywany
nie tylko w testach na osiągnięcia, takich jak czytanie, ale również z
pomocą metod poznawczych, takich jak ćwiczenie na szybkie nazywanie,
gdzie mają miejsce ograniczone odpowiedzi, a zatem sam dostęp, nie
zaś wcześniejsza wiedza stanowi problem.
„czytanie, pisownia i umiejętność pisania” – istnieje tu możliwość
interpretacji odnośnie tego, co powinno, a co nie powinno kryć się za tymi
terminami. Sugeruje się tutaj, że ważne jest nie tylko czytanie
pojedynczych słów, ale również czytanie dłuższego tekstu. Dla przykładu,
niektóre osoby mogą przeprowadzić wewnętrzną próbę czytania
pojedynczego słowa, maskując tym samym trudności, które wyszłyby na
jaw podczas czytania dłuższego tekstu.
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Ponadto pozostaje kwestia rozumienia oraz tego co się składa na
„pisanie”. Zaleca się, aby przeprowadzić próby swobodnego pisania.
Chociaż w sytuacji stawiania diagnozy jest zwykle niewiele czasu, może
to dostarczyć użytecznych wskazówek dotyczących potrzeb. Ważne jest
jednak odzwierciedlenie typowego środowiska pracy (przyp.MB) dla
badanej osoby. Oznacza to, że jeśli osoba zwykle planuje swoją pracę
przy pomocy odręcznie wykonanych map pojęciowych, należałoby
zakwestionować diagnozę, która bezwzględnie ich nie dopuszczała. Co
więcej, jeśli osoba ta przez wiele lat pisała wyłącznie na komputerze, a
nagle jest proszona o to by pisać odręcznie, analiza będzie nieważna.
Podczas oceniania umiejętności kompozycji wypracowania diagnoza
może być niewiążąca, jeśli zmieni się normalną metodę pracy. Chociaż
wolne pisanie nie może być przyrównane do „standardów”, lub „norm”
może być ono przeanalizowane pod kątem wzorców popełnianych błędów
oraz podejścia do zadania. Wprawny diagnosta, podczas badania
umiejętności wykraczających poza sferę pisania odręcznego, pisowni i
kwestii związanych z gramatyką, potrafi dostrzec i zrozumieć wiele
problemów danej osoby, mimo że niektóre umiejętności, takie jak
organizacja i struktura, są trudne do wyliczenia. Należy zauważyć, że
testy, takie jak czytanie sztucznych słów, które powinny być często
omawiane w tej części, zostały włączone do rozdziałów poświęconych
kwestiom leksykalnym z przyczyn, które zostaną wyjaśnione.
Przykłady zadań do oceny osiągnięć w zakresie umiejętności szkolnych:
 Czytanie
 Czytanie – pojedyncze słowa
 Czytanie – sztuczne słowa
 Czytanie - dłuższego tekstu
 Czytanie - bezsensownego fragmentu
 Pisownia – pisownia słów
 Pisownia – sztucznych słów
 Rozumienie
Czytanie ze zrozumieniem „rozwija się w sposób bardzo nieprawidłowy” –
pozostaje pytanie co oznacza termin „bardzo nieprawidłowy”, w związku z
czym należy określić kryteria. W założeniu chodzi tu o porównanie
ocenianej osoby z resztą populacji.
Jest jednak ważne by mieć na względzie, że trudności jednostki to nie to
samo co trudności grupy. Oznacza to, na przykład, że mimo iż badania
wyraźnie wskazują, że wielu Brytyjczyków z problemem dysleksji ma
trudności z operacjami na cząstkach fonologicznych, a na poziomie
grupowym zdolność ta odróżnia osoby z problemem dysleksji od osób
Zrozumienie dysleksji
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zdrowych, to nie oznacza, że ocena tychże osób z trudnościami w
czytaniu i pisaniu powinna skupiać się na badaniu umiejętności
dokonywania manipulacji cząstkami fonologicznymi.
Co więcej, zadania na różnicowanie dźwięków mowy w języku angielskim
powinny się odnosić do angielskiego zestawu fonemów, tak jak przy
testach w języku szwedzkim należy brać pod uwagę szwedzkie fonemy.
Testując jednostkę wielojęzyczną bierzemy fonemy z pierwszego i
drugiego języka.
Stosowanie list objawów
Listy objawów powinny być zawsze traktowane z ostrożnością,
szczególnie w przypadku diagnozowania osób wielojęzycznych. Mogą
jednak nadal być bardzo użyteczne dla nauczycieli, jako narzędzia
służące do badania dysleksji, jeśli zapamiętany zostanie kontekst. Mogą
również umożliwić dyskusję z rodzicami na temat radzenia sobie i
zapobiegania trudnościom z czytaniem, pisaniem i z umiejętnościami
życiowymi, które można napotkać. Typowa, ale nie wyczerpująca lista
symptomów dysleksji jest przedstawiona poniżej.
Lista objawów do identyfikacji dysleksji u osób dorosłych
Poniżej znajduje się lista kontrolna opracowana przez dr Ian’a Smythe’a
we współpracy z dr John’em Everatt’em. Okazała się różnicująca nie tylko
dla języka angielskiego, lecz także dla kilku innych języków, w tym
rumuńskiego (zob. rozdział dalej). Pytania oparte były na badaniach, przy
czym każda osoba była niezależnie oceniana w przeszłości przez
psychologów szkolnych.
Można zatem stwierdzić, że wyniki zostały potwierdzone na drodze
kompromisu odnośnie tego czym, według owych psychologów szkolnych,
jest dysleksja.
Wykorzystanie listy staje się możliwe w innych językach, ponieważ
większość pytań nie odnosi się do określonego języka. W związku z tym,
jeśli są one prawdziwe dla jednego języka, powinny być również
prawdziwe dla innego. Naturalnie w odpowiedziach mogą znaleźć się
różnice kulturowe. Biorąc jednak pod uwagę, że wiele krajów nie ma
opracowanych metod potwierdzających, ponieważ brak
wystandaryzowanych testów, zastosowanie listy kontrolnej zdaje się
oferować jakiś punkt wyjścia w próbie wyodrębnienia osób, które mogą
wymagać dodatkowego wsparcia. Proszę zauważyć, że poniższy materiał
może być wykorzystany i przetłumaczony przez każdego, jednakże
proszę też wziąć pod uwagę sugestię autorów i sporządzić dodatkowe
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notatki, dotyczące na przykład takich kwestii jak zgodność wyników, a
także pamiętać, że jest to tylko badanie, a nie diagnoza.
Lista objawów dysleksji
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania. W razie wątpliwości proszę
zaznaczyć odpowiedź, która wydaje się być najbardziej prawdziwa. Obok
każdej odpowiedzi znajduje się liczba, określająca ilość punktów za
odpowiedź. Pod koniec proszę podliczyć swój wynik i porównać z
poniższą skalą.
Wynik powyżej 60: odpowiada umiarkowanej lub głębokiej dysleksji.
Proszę zauważyć, że większość pozycji na liście może podać wskazówki
odnośnie tego, gdzie znajduje się problem, mimo że pytania zdają się nie
być związane z umiejętnością czytania i pisania. Należy jednak zachować
ostrożność, ponieważ na każde z pytań może wpływać kilka
procesów poznawczych.
Przykładowo, pytanie „Czy łatwo ci jest przesylabizować takie słowa jak
siat-ków-ka?” sugeruje, że osoba może mieć trudności z manipulacją
fonologiczną (dokonywaniem analizy sylabowej – przypis MB), „Czy mylą
ci się wizualnie podobne słowa, takie jak kat i kot?” sugeruje trudności w
poprawnym zapisie słów (ortografii), „Czy mylą ci się nazwy przedmiotów,
na przykład mówisz >krzesło> zamiast >stół<?” sugeruje dezorientację
semantyczną. Podobnie problemy z pamięcią krótkotrwałą mogą się
ujawnić odpowiedziach na niektóre pytania „Czy gubisz się, gdy
otrzymujesz kilka poleceń naraz?” oraz „Czy popełniasz błędy przy
zapisywaniu wiadomości przez telefon?”.
Niektóre pytania są bardziej złożone i mogą wystąpić problemy z
interpretacją. Na przykład czy trudności w posługiwaniu się mapą wiążą
się z poprawnym odkodowaniem słownych (odczytaniem nazw –
przyp.MB) lub ideograficznych informacji (ze świadomością
wizualną/przestrzenną). Te stwierdzenia nie powinny sugerować, że lista
objawów służy ocenianiu, ale że istnieje logiczna więź pomiędzy definicją
dysleksji, a odpowiedziami na pytania z listy. Proszę także pamiętać, że
wielu doświadczonych diagnostów zwraca większą uwagę na to w jaki
sposób osoba odpowiada na pytanie, niż na udzieloną odpowiedź.
Protokół diagnozy
Można argumentować, że jeśli definicja, na podstawie której podejmujemy
decyzje, oparta jest na symptomach, wtedy potrzebujemy na liście
objawów jedynie stwierdzeń dotyczących osiągnięć (umiejętności
szkolnych – przyp. MB). Jeśli jednak definicja wskazuje na komponenty
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przyczynowe, należy wykazać, że przyczyny trudności z jakimi zmaga się
dana osoba to te, wyszczególnione w definicji.
Poniższy materiał może zostać uznany za punkt wyjścia dla opracowania
protokołu identyfikacji trudności u osoby z problemem dysleksji. Może być
także wykorzystany do opracowania programu wsparcia, w odniesieniu do
trudności związanych z czytaniem i pisaniem. Nie powinien być
postrzegany jako ostateczna lista symptomów dysleksji. Inne obszary,
takie jak kwestie emocjonalne lub behawioralne (np. reakcja na presję
podczas egzaminów) nie powinny być pomijane. Tak jak zaznaczono
powyżej, zarówno płynność jak i dokładność powinny być mierzone za
pomocą wielu z wymienionych testów.
Zauważmy, że niektóre testy zawierają informacje pomocne w
zrozumieniu trudności, nie dostarczają jednak dodatkowych informacji
koniecznych do opracowania indywidualnego planu edukacyjnego. Mogą
jednak pomóc w wytłumaczeniu innych kwestii. Przykładem może być test
powtarzania szeregów cyfr, pomocny w zrozumieniu roli pamięci
słuchowej. Wiedząc, że osoba ma problemy z pamięcią krótkotrwałą,
diagnozujący może skupić się na opracowaniu strategii, mających na celu
stymulację aspektów pamięci, odpowiadających za uczenia się.
Niektórzy diagnozujący mogą zechcieć wziąć pod uwagę testy ukazujące
silne strony poznawcze (test wzory z klocków). Nie są one potrzebne do
oceny dysleksji, ani do opracowania indywidualnego planu edukacyjnego.
Jednak każda rzetelna diagnoza zawiera dodatkowe elementy, mogące
dostarczyć informacji dotyczących silnych stron ucznia. Te informacje
mogą być wykorzystane tam gdzie będzie to stosowne, aby wspomóc
jego słabe strony.
Tak jak zostało wcześniej powiedziane, zarówno dokładność jak i
płynność czytania powinny być w sposób oczywisty opisane. Poza
ogólnym wynikiem w skład oceny całościowej powinna także wchodzić
analiza błędów (np. Czy pisownia jest poprawna pod kątem
fonologicznym, ale wskazuje na problemy z pamięcią wzrokową ( wyraz
„córka” zapisana jako „curka”). Owe analizy często dostarczają
dodatkowych informacji, które mogą być istotne dla dalszych zaleceń.
Osiągnięcia – Czytanie – pojedyncze słowo: Czytanie pojedynczych
słów wiąże się z wyodrębnianiem słowa z kontekstu. Można zatem
wywnioskować, czy osoba badana czyta słowo, czy zgaduje z kontekstu.
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Osiągnięcia – Czytanie – sztuczne słowa: Nieistniejące słowa
zbudowane są z ciągów literowych właściwych dla danego systemu
ortograficznego. Są to jednak słowa nowe, a więc
wcześniej niespotykane.
Jeżeli badana osoba nie będzie rozumiała zasady kojarzenia
ortograficzno-fonologicznych (liter i głosek – przyp.MB) nie będzie w
stanie odczytać wyrazów, nie znając ich zapisu wizualnego obrazu do
wykorzystania jako strategii alternatywnej (czytania całościowego, a więc
odczytywania globalnego całego wyrazu – przyp. MB). W tym zadaniu
każda osoba powinna potrafić wykorzystać analogie i zdolności
fonologiczne do przeczytania słowa. Istotne może być jednak zwrócenie
uwagi nie tylko na dokładność, lecz także na płynność (lub szybkość),
szczególnie w języku uznawanym za transparentny. Ważne może być
także potwierdzenie pełnej wiedzy z zakresu kojarzenia: litera-głoska.
Osiągnięcia – Czytanie dłuższego tekstu: w badaniu osób dorosłych
często ważne jest przyjrzenie się czytaniu przez nich dłuższego tekstu. W
przypadku czytania pojedynczych wyrazów problemy z płynnością mogą
ulec zamaskowaniu. Trudniej jest ten problem ukryć w
przypadku ciągłego tekstu.
Osiągnięcia – czytanie fragmentu tekstu ze sztucznymi wyrazami:
Niektóre testy zostały opracowane w ten sposób, że wmieszano
bezsensowne wyrazy w ciągły tekst. Pozwoliło to na łączną ocenę
trudności, zarówno w płynności jak i w dokładności czytania.
Osiągnięcia – Pisownia słów: Wyrazy do napisania powinny być
dobierane na podstawie częstotliwości ich występowania i
złożoności językowej.
Test pisania dla osób dorosłych, poza słowami często używanymi,
powinien także zawierać słowa z trudnością ortograficzną, które
odzwierciedlają różnorodne aspekty ortografii. Aby uniknąć niejasności,
badanie polega na wypowiedzeniu przez badającego słowa, a następnie
użycie go w przykładowym zdaniu i powtórzeniu słowa. Zadaniem
badanego jest zapisanie tego wyrazu.
Osiągnięcia – Pisownia sztucznych słów : Osoba z problemem
dysleksji w zadaniu polegającym na zapisywaniu bezsensownych słów,
postawiona jest przed wyzwaniem, aby wykorzystać swoją umiejętność
przekodowania języka mówionego na jego pisemny odpowiednik. Dla
zapisu powszechnie używanych i regularnych słów badani mają
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opanowane strategie, oparte na związku pomiędzy reprezentacją
fonologiczną a formą ortograficzną słowa (głoska - litera – przyp. MB).
Jednak napisanie sztucznych słów, gdzie nie ma takiego bezpośredniego
związku, wymaga nie tylko wykorzystania korespondencji między literą i
głoską lecz także analogii na wszystkich poziomach - fonemów, rymów i
zbitek spółgłoskowych. Sztuczne słowa mogą również być użyte w
zdaniach, przy czym dziecku lub osobie dorosłej mówi się, że może nie
znać wszystkich wyrazów.
Osiągnięcia – Czytanie ze zrozumieniem: Wiele osób z problemem
dysleksji tak wiele wysiłku wkłada w odszyfrowanie napisanych słów, że
brakuje im potem zasobów potrzebnych do zapamiętania lub zrozumienia
znaczenia tekstu, który właśnie przeczytały. Można to zrozumieć na
przykładzie następującego zadania, które ma kilka odmian. Zasada
badania jest taka, że osoba czyta fragment tekstu, po czym odpowiada na
pytania, czasem mając tekst przed sobą, a czasem nie. W tym zadaniu
zaangażowana jest pamięć. Badany może stosować dodatkowe strategie
pozwalające na przywoływanie z pamięci dłuższych fragmentów tekstu.
Przykładem byłoby wizualizowanie tego, co się działo podczas gdy osoba
czytała ( podkreślała, zaznaczała w tekście itp. – przyp. MB). W testach
czytania często mierzony jest czas, w związku z czym badany może nie
skończyć czytać w wyznaczonym czasie. Niektóre osoby z problemem
dysleksji czytają powoli, ale odpowiadają na pytania prawidłowo, jeśli
mają wystarczająco dużo czasu na odpowiedź. Nie wystarcza to jednak
na osiągnięcie pozytywnego wyniku.
Wielojęzyczność i dysleksja
Jest coraz większa potrzeba testowania osób wielojęzycznych z
problemem dysleksji, zarówno w związku z praca zawodową, jak i w
celach edukacyjnych. W Unii Europejskiej ograniczenia dotyczące tego
gdzie pobierać naukę nie są już określane przez krajowe i językowe
bariery, szczególnie jeśli uczeń sam za wszystko płaci. Jeśli zaistnieje
potrzeba dokonania diagnozy osoby wielojęzycznej z problemem
dysleksji, powstaje pytanie „W jakim języku należy przeprowadzić test?”
Odpowiedź brzmi: zależy to od celu w jakim dokonana ma być diagnoza.
Jeśli tym celem jest udzielenie pomocy w języku, w którym dana osoba
się uczy, można argumentować, że oceniać powinno się tylko w
odniesieniu do trudności napotkanych w tym właśnie języku.
Podczas interpretacji należy upewnić się, że w analizie wyników badań
wzięto pod uwagę kontakt badanego z językiem. Istnieje konieczność
rozróżnienia problemów z przyswajaniem umiejętności językowych,
czytania i pisania z powodu dysleksji a wynikających z braku kontaktu z
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językiem, braku odpowiednich metod nauczania lub z innych powodów. W
celu potwierdzenia poprawności wstępnej interpretacji wyników, możliwe
jest przeprowadzenie testu w pierwszym języku badanego.
Doświadczenie pokazuje, że wielu Chińczyków uczy się czytania i
nabywa umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczenie
się na pamięć poszczególnych wyrazów, przy nikłym zrozumieniu reguł
fonetyki. Podczas interpretacji wyników należy wziąć pod uwagę metody
uczenia się i nauczania danej osoby. Można jednak zasugerować, że
skoro jednostka nie posiada zdolności do manipulowania cząstkami
fonologicznymi, to czy nie przysługuje jej prawo do uzyskania pomocy w
tej sferze, nawet jeśli nie ma dysleksji? Odpowiedź musi być zależna
od kontekstu.
Wykorzystanie komputerów okazało się przydatne podczas
diagnozowania niektórych wielojęzycznych osób. Pozwala na
przedstawienie poprzednio nagranych, bazujących na słuchu testów, jak
również na to by instrukcje podane były w pierwszym języku danej osoby.

1 .Od lat 80. neurologia, neuropsychologia, a w ostatnich latach badania
metodami neuroobrazowania czynności mózgu wskazują na nietypową
budowę - konkretne zmiany strukturalne i odmienność czynnościową
mózgu i móżdżka osób z dysleksją rozwojową – przyp. MB
2 Chodzi tu o uwarunkowanie biologiczne, w formie
nietypowego/nieprawidłowego rozwoju struktury i funkcjonowania
ośrodkowego układu nerwowego. Nie oznacza to, że dysleksja jest
uwarunkowana neurologicznym schorzeniem – przyp. MB
Zrozumienie dysleksji
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Część 2:

Edukacja i nauka
trwająca całe życie
Edukacja i nauka trwająca
całe życie
Éva Gyarmathy
Nie jest już wizją przyszłości, lecz rzeczywistością dnia dzisiejszego,
że tylko te osoby, które potrafią nadążyć za szybkimi zmianami
dzięki ciągłej nauce, otrzymają odpowiednią pracę i osiągną
stosowny poziom życia. Pracodawcy preferują profesjonalistów,
którzy potrafią się rozwijać dzieki kolejnymi szkoleniom i są w stanie
zmierzyć się z nowymi wyzwaniami.
Kontynuacja szkolenia zawodowego, krótsza lub dłuższa samo-edukacja
oznacza ciągłą naukę i przygotowywanie się do egzaminów.
Dysleksja to forma specyficznych trudności w nauce, objawiająca się
głównie trudnościami w nabywaniu umiejętności czytania. Jednak dla
osób dorosłych nie tylko trudności w z czytaniem mogą być przeszkodą w
życiu. Poza powolnym czytaniem, trudnościami ze zrozumieniem tekstu
oraz problemami z pisaniem i pisownią, również nieumiejętność uczenia
się mogą być uznana za brak konkretnych zdolności. Prawdziwym
wyzwaniem i trudnością dla osób z problemem dysleksji jest trwająca
całe życie nauka umiejętności, ograniczonych ich przypadłością.
Opanowanie czytania i pisania stanowi podstawę dla rozwijania ich
zdolności intelektualnych.
W niniejszym rozdziale zamierzamy zmniejszyć powyższe ograniczenia
osób z problemem dysleksji. Osoby te potrafią uczyć się co najmniej tak
samo szybko i wydajnie jak wszyscy inni. Muszą po prostu wypracować
sobie odpowiednie style i metody uczenia się.
Styl uczenia się
Dysleksja nie jest zaburzeniem, ale innym sposobem myślenia, które
niesie z sobą pewne plusy i minusy. Jednak ze względu na swoją
specyficzność styl uczenia się, który umożliwia osobom z problemem
dysleksji wydajną naukę, jednocześnie prowadzi do określonych trudności
i zaburzeń. Te same warunki nauki, rady i metody nauczania mogą być
wydajne dla jednej osoby, a sprawiają trudność innej.
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Ryc. 1. Pięć grup, określajacych cechy stylów uczenia się

Styl uczenia się, który jest ogólnie pomocny dla osób z
problemem dysleksji:
Charakterystyka fizjologiczna stylu uczenia się:
 Patrzenie i ruch; krótsze okresy; jedzenie i picie
Charakterystyka psychogiczna stylu uczenia się:
 globalne, symultaniczne (jednoczesne)
Charakterystyka środowiskowa stylu uczenia się:
 przyciemnione światło; muzyka instrumantalna; luźny układ
Charakterystyka socjologiczna stylu uczenia się:
 pomoc w sytuacji społecznej i grupowej
Charakterystyka emocjonalna stylu uczenia się:
 brak wytrwałości; szczególny rytm; w przypadku zmotywowania,
zaabsorbowanie zadaniem
Charakterystyka fizjologiczna stylu uczenia się:
 Wiele osób dyslektycznych koncentruje się lepiej, jeśli podczas
nauki może coś jeść, żuć lub wypić.
 Redukuje to napięcie, a w przypadku zaburzeń uwagi jest to
czynność, która angażuje uwagę rozproszoną w innych sytuacjach.
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Każdy człowiek, w trakcie cyklu dziennego przechodzi okresy wzmożonej
wydajności, a świadomość swojego szczególnego rytmu życia może być
mu pomocna. Większość osób z problemem dysleksji to raczej typ
„nocnych marków”, którym najlepiej pracuje się w nocy. Przed 10-tą
wieczorem nie są raczej w stanie wykonać użytecznej pracy
intelektualnej. „Skowronki”, które są bardziej wydajne we wczesnych
godzinach, zdarzają się rzadziej. Według nich nie warto jest zmuszać się
do pracy wieczorem. Nauka musi przebiegać według
indywidualnych potrzeb.
Mniej może oznaczać więcej! Krótsze, bardziej intensywne okresy nauki
są bardziej efektywne.
Podczas uczenia się warto korzystać z większej ilości kanałów percepcji.
Osoby z problemem dysleksji są zwykle bardziej nastawione na percepcję
wzrokową i lepiej się uczą używając wzroku. Pomocny jest także ruch,
ponieważ w czasie aktywności lepiej koncentruje się uwagę. Rysowanie,
skojarzenia z ruchem, odgrywanie danej sytuacji, nauka podczas
chodzenia, huśtania się, lub cokolwiek innego pomaga znacząco
zwiększyć wydajność nauki.
Charakterystyka psychologiczna stylu uczenia się
Osoby z problemem dysleksji myślą globalnie. Muszą zatem najpierw
zrozumieć czego i po co się uczą, a potem skupić się na szczegółach.
Naukę muszą zacząć od streszczenia materiału do nauczenia się, aby
mieć na niego ogólny pogląd.

Ryc.2. Dwa sposoby myślenia powiązane z dwoma półkulami

Naukę ułatwiają czynności związane z głównym przetwarzaniem
informacji. Umiejętności związane z innymi rodzajami przetwarzania mogą
się rozwinąć z pomocą preferowanych rodzajów.
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Tak więc metody wymagające wykorzystania całego mózgu są najbardziej
wydajne. Osoby z problemem dysleksji uczą się łatwiej z pomocą krótkich
historii. Ilustracje, humor, symbole i wszelkiego rodzaju demonstracje są
im pomocne, ponieważ u przeważającej liczby osób z dysleksją przeważa
funkcjonowanie prawej półkuli, w przeciwieństwie do większości ludzi, u
których dominuje lewa półkula.
Charakterystyka środowiskowa stylu uczenia się
Niektórzy ludzie wolą uczyć się w ciszy, inni potrzebują jakiegoś hałasu w
tle. Muzyka zwykle korzystnie oddziałuje na osoby dyslektyczne,
ponieważ angażując prawą półkulę, maskuje rozpraszające dźwięki
mowy. Empirycznie stwierdzono, że najbardziej korzystna jest muzyka nie
zawierająca słów.
Można by pomyśleć, że istnieje optymalne natężenie światła, ale w
rzeczywistości odpowiednie oświetlenie to kwestia indywidualna. Silne
oświetlenie drażni niektóre osoby, podczas gdy inne zasypiają przy zbyt
słabym świetle. Osoby z problemem dysleksji zwykle uczą się lepiej przy
mniej intensywnym oświetleniu. Czytanie jest utrudnione przez ich
wrażliwość na kontrast. Dlatego lepiej kiedy czytany tekst znajduje się na
bladożółtym lub nie wybielonym papierze, zamiast na lśniąco białym.
Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które są w stanie pracować, koncentrować
się i myśleć przez długi czas, siedząc na krześle, mogą mieć także dobre
osiągnięcia w szkole. Jednakże większość osób z problemem dysleksji
może efektywnie uczyć się przez względnie dłuższy czas tylko gdy leżą
na stole, podłodze, w fotelu, na kanapie itd., w najbardziej preferowanej
przez nie pozycji.
Charakterystyka socjologiczna stylu uczenia się
Większość osób z problemem dysleksji lepiej uczy się razem z inną
osobą. Bez względu na to, czy ucza się z kolegą, nauczycielem, czy
członkiem rodziny, fakt, że mogą aktywnie przyswajać materiał, zwiększa
prawdopodobieństwo, że go opanują. Dlatego, gdy podczas nauki
utkniemy w „martwym punkcie”, warto zaangażować kogoś do wspólnego
uczenia się.
Charakterystyka emocjonalna stylu uczenia się
Osobom z problemem dysleksji brak wytrwałości w nauce. Nie potrafią
przy pierwszym podejściu rozwiązać zadania. Potrzebują więcej czasu,
ponieważ muszą zrozumieć całą koncepcję, by potem zająć się detalami.
Często robią kilka rzeczy w tym samym czasie.
Edukacja i nauka trwająca całe życie
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Wydaje się, że osobom takim brak wytrwałości, podczas gdy w
rzeczywistości pracują jedynie innym rytmem. Gdy coś jest bardzo
interesujące łatwo się w to zagłębiają. Świat zewnętrzny, czas i inne
zadania przestają istnieć. To również może powodować trudności, należy
zatem także w tym aspekcie przejąć kontrolę nad własnym uczeniem się .
Ćwiczenie:
Zaobserwuj charakterystyczne cechy swojego stylu uczenia się
Umiejętności uczenia się
Osoby z problemem dysleksji potrafią się efektywnie uczyć, korzystając z
odpowiednich metod. Jednakże sposoby uczenia się typowe dla
większości uczniów, nie zostały nabyte przez nich w szkole. To w jaki
sposób można się czegoś nauczyć stanowi jedynie skrawek ich edukacji.
Edukacja dotyczy prawie wyłącznie tego, czego trzeba się nauczyć, a nie
jak się tego nauczyć (przyp. MB). Jest zatem bardzo niewiele osób
potrafiących się efektywnie uczyć. Osoby z problemem dysleksji, mające
swój własny, charakterystyczny styl zdecydowanie nie nabywają
umiejętności efektywnego uczenia się, w procesie edukacyjnym,
dostosowanym do większości.
Tradycyjne metody uczenia się są odnoszą się do „słabych punktów”
osób dotkniętych dysleksją, zatem ich porażka jest zrozumiała. Metody
oparte na mocnych stronach ułatwiają uczenie wszystkim uczniom,
czyniąc je bardziej wydajnym, a szczególnie osobom z dysleksją.
Z uwagi na to, że główna metoda przetwarzania informacji przez osoby
dyslektyczne jest globalna (symultaniczna, wizualna), to na tym bazuje
również ich efektywna nauka. Obrazki, figury, diagramy oraz inne
narzędzia wizualne muszą mieć swoje miejsce w procesie nauki. Mapa
myśli/ umysłu/pojęciowa (mind/concept map) Tony’ego Buzan’a stanowi
reprezentację wizualną, która jest rejestracją materiału ograniczoną do
jednej strony kartki papieru.
Wiedza odnosząca się jednego tematu może nie tylko zostać zestawiona
w postaci nakładających się na siebie wpisów, ale także rozmieszczona w
przestrzeni. Reprezentacja wizualna pomaga w zapamiętywaniu
materiału. W trakcie rysowania głównych gałęzi, podkreślone zostają
ważne aspekty dotyczące tematu, a materiał zyskuje strukturę.
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Ryc. 3. Koncepcja mapy pojęciowej/ myśli/umysłu

Przy rysowaniu mapy pojęciowej należy zwrócić uwagę na kilka zasad,
ponieważ przyczyniają się one do jej wydajności:













Kartka stanowi tło, ponieważ najlepiej pasuje dla naszego
pola widzenia.
Używamy wielkich liter, ponieważ są one łatwiejsze do
zapamiętania i są przechowywane podobnie jak obrazy.
Dobra mapa zaczyna się od głównego obrazka
przedstawiającego motyw.
Od powyższego obrazka odgałęziają się linie głównych zagadnień,
które to z kolei mogą być podzielone na podtematy.
Potem opisujemy linie zaczynając od środka, ponieważ w ten
sposób rysunek będzie uporządkowany i łatwo będzie za
nim nadążyć.
Zasada 45°: nie piszemy pod kątem powyżej 45° ponieważ źle się
czyta taki tekst, a ponadto utrudnia to zapamiętywanie materiału.
Kolory mogą pomóc w zapamiętaniu, mogą także służyć do
zaznaczenia i podkreślenia. Sprawiają również, że informacje są
bardziej przyjemne dla oka i łatwiejsze do nauczenia.
Obrazki, rysunki przekazują wiele informacji: jeden obrazek może
odpowiadać stu słowom. Mniej trzeba pisać i łatwiej
się zapamiętuje.
Znaki, kody pomagają w orientacji i mogą służyć
interpretowaniu informacji.
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Poprawne przygotowanie mapy pojęciowej
W sporządzaniu mapy należy wziąć pod uwagę trzy istotne zagadnienia:
1. Mniej oznacza więcej. Nauka oparta na skojarzeniach.
2. Przejrzysta struktura. Przestrzeń zawiera puste miejsca.
3. Obrazek i tekst tworzą całość. Wykorzystywanie całego mózgu.
Ryc. 4. Zasady poprawnej mapy pojęciowej

1. „Mniej oznacza więcej”. To sformulowanie powinno wyrażać myśl
najważniejszą dla osób z problemem dysleksji oraz z nimi pracujących.
Zwraca uwagę na cierpliwość. Jeśli chcielibyśmy szybko rozwiązać
wszystkie trudności spowodowane dysleksją to nawet najlepsze metody
nie przyniosłyby rezultatów. Jeśli chcemy za jednym zamachem nadrobić
braki, używając do tego tylko jednej metody, wybranej spośród uznanych
za dobre, może to spowodować jeszcze więcej trudności. Wielkich
postępów można dokonać tylko przez mądre gromadzenie małych
osiągnięć. Lepiej jest nauczyć się mniej, ale dogłębnie, tak aby to co
zostało zapamiętane i nauczone nie powodowało zamieszania.
Mapy pojęciowe bazują na myśleniu skojarzeniowym. Powiązana wiedza
zostanie aktywowana z pomocą kluczowych słów i obrazków. Im mniej
informacji znajduje się w danym punkcie, tym szybciej zostanie on
zapamiętany. W ten sposób na mapie funkcjonalności „mniej
oznacza więcej”.
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2. Umieszczenie w przejrzystej strukturze. Szczegóły połączone są w
całość. Przejrzyste oddanie myśli jest dla osób z problemem dysleksji
kwestią podstawową. Ignorowanie zasadniczych detali prowadzić będzie
to niejasnych koncepcji, które będą utrudniać naukę.
Globalne myślenie osób z problemem dysleksji może stać się efektywne
przez odpowiednie zorganizowanie informacji w przestrzeni. Pustka jest
częścią przestrzeni. W muzyce cisza i pauzy są tak samo ważne jak nuty.
W takim samym sensie i pustka ma swoje znaczenie w przestrzeni.
Rozmieszczenie przestrzenne informacji jest bardzo pomocne w
zapamiętywaniu materiału. Jest to jeden z powodów, dla których ważne
jest rozdzielenie elementów na mapie.
3. Obrazek i tekst razem tworzą całość. Obie drogi – werbalna i
wizualna – uzupełniają i wspierają się wzajemnie w ludzkim myśleniu. Są
one związane z obiema półkulami mózgu. Ich łączne zastosowanie
zakłada pracę całego mózgu. Osoby z problemem dysleksji zwykle lepiej
radzą sobie z obrazami, ale mowa jest jedną z podstaw, na których opiera
się ludzkie myślenie i ma ona decydującą rolę w przetwarzaniu informacji
przenoszonych za pośrednictwem obrazów.
Ćwiczenie:
Wróć do odpowiedniego działu i narysuj mapę fukcjonalności dotyczącą
charakterystyki stylów uczenia się.
Ryc. 5. Niektóre możliwe zastosowania dla mapy pojęciowej

Mapy pojęciowe są skutecznymi narzędziami do nauki i myślenia niemal
dla każdego. Dzisiaj jednak głównie dyrektorzy i profesjonaliści w danych
dziedzinach są uczeni jak je stosować.
Edukacja i nauka trwająca całe życielearning
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W życiu codziennym mapy te mogą być użyte w nauce i w pracy, na
rozmaite sposoby, i w różnym zakresie. Jest to idealne narzędzie do
porządkowania myśli, zbierania pomysłów, a także streszczania
posiadanej wiedzy, dotyczącej danych tematów. Metoda ta nie została
opracowana z myślą o osobach z problemem dysleksji, okazało się
jednak, że reprezentacja wizualna myśli jest dla nich najlepsza i najbardziej pomocna.
Mapy pojęciowe przynoszą również korzyści z innych względów. Poza
tym,że mają charakter holistyczny, dają również pogląd na strukturę
tematu. Mogą zatem być z powodzeniem stosowane przy globalnym stylu
myślenia. Jako reprezentacje wizualne doskonale nadają się dla osób z
problemem dysleksji, jako że dla wielu takich osób myślenie obrazowe
jest łatwiejsze, a stosowanie map pojęciowych wymaga mniej
czytania i pisania.
Ryc. 6. Korzyści dla osób z dysleksją, wynikające z
używania map pojęciowych

W kwestii dobierania i zapamiętywania informacji ważne jest, by cała
wiedza zawarta była na jednej stronie, a tak jest w przypadku map
funkcjonalności, do jakich należy mapa pojęciowa.
To, czego nie da się zapisać na jednej stronie nie jest warte zapisywania.
Jeśli temat jest bardziej złożony, to jego części powinny być
zaprezentowane na oddzielnych mapach. W ten sposób użyteczne
fragmenty całości będą zapamiętane.
Wizualizacja, a więc zobrazowanie danego pojęcia albo fragmentu wiedzy
bardzo pomaga w jego zrozumieniu, a w konsekwencji także
zapamiętaniu. Wszystko można narysować, jako że nasza wyobraźnia
pracuje za pomocą obrazami. Nasza wiedza jest, w wielu kwestiach,
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produktem naszej wyobraźni, powstałym na bazie obrazów. Dotyczy to
zwłaszcza osób z problemem dysleksji. Warto jest zatem przedstawiać
wiedzę w sposób wizualny także na papierze, nie ograniczając się do
naszej wyobraźni.
Mapy myśli są skuteczną metodą uczenia się gdy znajduje się na nich
wiele obrazów. Zobrazowanie danego pojęcia lub fragmentu materiału
może odegrać ważną rolę w procesie zapamiętywania.
Ryc. 7. Ilustracja pojęcia wizualizacji

Jednym ze sposobów myślenia wielotorowego, który obejmuje używanie
większej ilości narządów sensorycznych i modalności, jest nauka za
pomocą obrazów i sporządzanie rysunków. Innym sposobem jest bardziej
zróżnicowane zastosowanie kanału słuchowego, czyli słuchu. Materiał
może być kojarzony z różnymi melodiami. Wiersze łatwiej zapamiętać
podczas recytacji z muzyką w tle.
Zrozumienie pojęcia może być ułatwione nie tylko poprzez ilustracje, lecz
również porzez ruchy. Dla osób z problemem dysleksji wypróbowanie
czegoś w praktyce umożliwia zrozumienie istoty pojęcia. Podczas
aktywności ruchowej znane informacje, za pośrednictwem odczuć dotyku
i ruchu, stają się wiedzą. Przykładowo, często kłopotliwa kwestia
odróżnienia ruchu okrężnego od obrotowego natychmiast się wyjaśni i
zostanie na zawsze zapamiętana, jeśli ktoś będzie miał możliwość
sprawdzenia jak to jest obracać się wokół własnej osi i
wokół innego ciała.
Wielotorowa nauka:
 patrzenie.
 słuchanie.
 dotykanie.
Użycie tych metod uczyni każdą umiejętność bardziej efektywną.
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Liczenie
Wiele osób z problemem dysleksji ma także problemy z liczeniem. W
życiu codziennym prowadzi to do wielu przeszkód i niepowodzeń. Pomóc
może kilka praktycznych rozwiązań. Najważniejsze jest by dać sobie
wystarczająco dużo czasu na liczenia zadań.
Problemy z liczeniem mogą być zrekompensowane poprzez
reprezentację wizualną. Każde narzędzie jest lepsze od gubienia się w
obliczeniach. Można liczyć używając:




palców
wskazówki zegarka analogowego
linijki

Trudność te, u osób z problemem dysleksji, często są spowodowane
niedostatecznym odbiorem szczegółów i relacji. Nie da się myśleć przy
niejasnych konceptach.
Kiedy mamy do czynienia z wyrażeniami, pojęciami, lub działaniami
matematycznymi, warto je rozrysować przetłumaczyć zadanie na język
codzienny. Przykładowo: ułamek oznacza, że coś jest połamane, rozbite
na części. Mianownik na dole mówi nam na ile kawałków przedmiot został
rozbity, a z licznika możemy wyliczyć ile kawałków zabieramy:
3
4
To oznacza, że rozbiliśmy coś na cztery identyczne fragmenty, a z tych
czterech zabraliśmy trzy.
Szacowanie, wypróbowanie, wykorzystanie zdrowego rozsądku i
doświadczenia może uchronić przed popełnieniem
poważniejszych błędów.
Połączenie danych ilościowych z graficznym lub obrazowym materiałem
jest najbardziej skuteczną drogą uczenia się. Można zdobyć wiele
doświadczeń na zakupach, jednak powiązanie ilości i jednostek z
określonymi wydarzeniami, lub przedmiotami, może być bardziej korzystne.
Przykład: Kup ćwierć litra octu. Postaraj się zapamiętać jak objętościowo
wygląda ćwierć litra. Z pewnością zapamiętasz pół litra mleka. To może
stanowić dobrą podstawę i wytyczną.
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Udogodnienia techniczne, takie jak kalkulatory, są pomocne nawet jeśli
ktoś potrafi także użyć jednej z powyższych metod. Nawet używając
kalkulatora nie uniknie się przekładania zadania na język codzienny, lub
kontroli szacunków przez zdrowy rozsądek i ze względu na przydatność.
Pisanie i pisownia
Większość osób z problemem dysleksji ma trudności z pisaniem. Piszą
powoli i popełniają wiele błędów. Utrudnia to naukę i osiąganie biegłości
w sztuce pisania.
Słabe czytanie prowadzi do obniżenia standardów i utraty informacji. Ze
względu na trudności z czytaniem osoby z problemem dysleksji próbują
mniej pisać, przez co mogą wyrażać się w sposób mniej jasny i mniej
dokładny, ponieważ:




Nie zapisują wszystkiego tego, co chcieliby.
Używają słów i wyrażeń, które są krótsze i łatwiejsze do napisania,
nie będąc jednocześnie najlepszymi.
Często dokonują takich wyborów w sposób nieświadomy.

Obniżenie standardów powoduje szkody biorące się nie tylko z tego, że
osoby z problemem dysleksji nie są w stanie przedstawić pełnego
zakresu swojej wiedzy za pomocą pisma, lecz również z tego, że przez
regularne korzystanie z prymitywnych środków wyrazu ograniczają one
rozwój swojego zasobu słownictwa, uniemożliwiając jego wzbogacenie i
zróżnicowanie, doprowadzając w końcu do jego wyczerpania. Rezultatem
tego może być spadek ich poziomu myślenia do poziomu owego
uproszczonego poziomu wypowiadania się.
Pisanie i pisownia mogą być doskonalone również w dorosłości. Pomocą
mogą służyć specjaliści, jak również edukacyjne programy komputerowe.
Innym celem, poza kształceniem umiejętności pisania jest także bardziej
wydajne jego wykorzystanie. Wysokiej jakości wypowiedzi pisemne osób
z dysleksją są możliwe, pomimo słabego poziomu graficznego
odręcznego pisma i niepoprawnej pisowni. Oto kilka metod pomocnych
przy uzyskiwaniu lepszych pisemnych efektów:
1. Korzystanie z mapy wiedzy:
1. Nakreślenie tematu na mapie.
2. Na każdej głównej gałęzi napisz jedno kluczowe słowo.
3. Na każdej podgałęzi napisz jedno słowo odnoszące się
do odpowiedniej myśli.
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Przykład:

W ten sposób wasze myśli nie zgubią się podczas męczenia się
z pisaniem.
2. Ochrona słownictwa:
1) Zapisz temat.
2) Napisz wszystko o czym chcesz pisać – postacie, budynki,
pojazdy, narzędzia, zwierzęta, itd.
3) Znajdź i zapisz właściwości każdego słowa.
4) Znajdź i zapisz związane z nimi czasowniki.
Oto przykład (który również może być zaprezentowany na mapie wiedzy):
Życie na Marsie:
Kosmici
Budynki
Pojazdy

Rośliny
Zwierzęta

– zielony, oślizły, przyjazny, pokryty plamami
– człapać, trząść się, paplać, machać
– błyszczące, mokre, sklepione, przytulne
– budzić niepokój, mieścić się, leżeć w ukryciu
– gąsienica, poduszka powietrzna, metal, świecący,
odrzutowy
– zgrzytać, przelecieć, dudnić, jazgotać, pędzić,
postępować
– obfite, kolczaste, poskręcane
– rozrastać się, plątać
– mały, wielki, kolczasty, oślizły, okropny
– skradać się, czaić się, przemykać, galopować, itd.

W ten sposób wasze pisanie stanie się żywe i kolorowe, ponieważ
zachowane będzie zróżnicowanie w słownictwie.
3. Dyktafony i dyktowanie
Jeśli macie możliwość, możecie używać dyktafonów, aby nagrać to co
chcecie napisać. Możecie poprosić kogoś by pomógł wam zapisać tekst,
który podyktujecie.
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Pisownia:
 Warto sprawdzać właściwą pisownię słów. W miarę możliwości nie
należy pisać z błędami (jeśli wiemy, że popełniamy błąd), ponieważ
utrudni to w przyszłości zapamiętanie właściwej formy.
 Problem sprawdzania pisowni rozwiązuje edytor tekstu.
 Znajdź zasady, powiązania, które pomogą wyeliminować częste
błędy. Jeśli uda ci się nauczyć właściwej pisowni jednego słowa z
danej grupy to może pomóc w nauce pisowni pozostałych.
Czytanie
Dysleksja jest zaburzeniem w nabywaniu umiejętności czytania
(najczęściej w połączeniu z trudnościami w opanowaniu poprawnej
pisowni – przyp.MB) , ale przy odpowiedniej edukacji, nie musi to
powodować większych problemów w dorosłym życiu. Z drugiej strony,
jeśli osoby z problemem dysleksji nie są uczone czytać zgodnie ze swoim
stylem uczenia się i przetwarzania informacji, wtedy ich dorosłe życie
będzie utrudnione przez spowolnione czytanie, popełnianie wielu błędów i
problemy z rozumieniem tekstu.
Trudności w czytaniu mogą być jednak kompensowane. W mniejszej
ilości, wolniejsze, ale sprawniejsze czytanie w znacznym stopniu
zredukuje trudności, z jakimi borykają się osoby dyslektyczne. Czytanie
jest ważnym aspektem kultury osobistej.
Cele czytania mogą być różne: zdobywanie informacji, zrozumienie
instrukcji, nauka, rozrywka, lub komunikacja z ludźmi.
Ryc. 8. Cele czytania:

Czytanie nie polega wyłącznie na prawidłowym czytaniu słowo po słowie,
tak jak jest to uczone w szkole. Metody czytania różnią się, w zależności
od celu czytania.
Istnieje tylko kilka sytuacji, w których tradycyjny model gruntownego
czytania tekstu jest potrzebny. W życiu codziennym zwykle zbiera się
Edukacja i nauka trwająca całe życie
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informacje, w poszukiwaniu których na ogół wystarcza znalezienie
stosownych fragmentów i ich bardziej dogłębna analiza.
Warto przejrzeć tekst przed przeczytaniem, ponieważ w ten sposób
można zdobyć ogólny pogląd na całość. Jedynym wyjątkiem od tej
zasady są dzieła literackie, w których autorzy chcą sami prowadzić
czytelników przez cały utwór.
Istnieją przynajmniej trzy rodzaje czytania. Czytanie poprzez:
1) Przeglądanie – zdobycie szybkiego i ogólnego poglądu
na materiał..
2) Wyszukiwanie – szukanie informacji.
3) Słowo po słowie – dokładne czytanie tekstu.
1. Przeglądanie
W kwestii przeglądania warto skupić się na wyróżniających się wizualnie
elementach tekstu. Cyfry, wykresy, ilustracje, podtytuły, wytłuszczony druk
mogą być pomocne. Bazując na tym można stworzyć ogólny obraz
materiału. W ten sposób możemy dowiedzieć się o czym jest tekst nie
przeczytawszy go. W przypadku krótszych tekstów, bez wyróżniających
się wizualnie elementów, można polegać tylko na przeczytaniu
wszystkich słów.
Celem takiego sposobu czytania jest dotarcie do istoty tekstu, lub
materiału pisemnego. W razie potrzeby do tekstu można stworzyć ramę,
ponieważ mamy już ogólny pogląd, główne punkty i fragmenty tekstu. Na
tej podstawie można stworzyć mapę wiedzy, najistotniejszą część
procesu nauki.
2. Wyszukiwanie
Wyszukiwanie obejmuje szukanie informacji potrzebnych w konkretnym
celu. Nie trzeba czytać wszystkich słów, chodzi bowiem o to, by znaleźć
elementy odnoszące się do tematu poszukiwań. Oko przeszukuje tekst, a
mózg wybiera odpowiednie części. Jeśli mózg odnajdzie odpowiedni
element skupi się na nim i podda głębszej analizie.
Z pomocą takiego sposobu czytania potrzebne informacje mogą zostać
szybko znalezione, bez potrzeby długotrwałego i męczącego zmagania
się z wielkimi ilościami tekstu.
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3. Czytanie słowo po słowie
Czytanie słowo po słowie to tradycyjna metoda czytania tekstu. W tym
przypadku czytanie odbywa się w sposób linearny, a informacje pozyskuje
się stopniowo, składając je ze szczegółów. Tego rodzaju czytanie wymaga
najwięcej skupienia, dokładnego zbierania szczegółów i umiejętności
sekwencyjnego myślenia.
Podczas tradycyjnego czytania należy formować całe obrazy i koncepcje,
bazujące na szczegółach i materiale werbalnym. Większość trudności ze
zrozumieniem tekstu wynika z problemów z takim procesem czytania.
Zastosowanie różnych rodzajów czytania:
1) Przeglądanie: Dzienniki, ulotki, listy.
2) Wyszukiwanie: Karty dań, strony Internetowe, spisy treści,
poszukiwanie filmu, rozkłady jazdy.
3) Czytanie słowo po słowie: Instrukcje, czasopisma, powieści,
wiersze, ważne listy.
W przypadku trudności ze zrozumieniem warto wykorzystać wszystkie
trzy rodzaje czytania. W zrozumieniu pomaga stworzenie najpierw
ogólnego zarysu poprzez przeglądanie. W ten sposób czytający będzie
miał pojęcie o czym jest tekst. Następnie ważne informacje mogą być
zebrane w trakcie wyszukiwania. W razie potrzeby można przeczytać
tekst słowo po słowie, ale powinien on być czytany kawałek po kawałku.
Przeglądanie i wyszukiwanie pomagają przy przetwarzaniu tekstu
pisanego, jak również usprawnianiu tradycyjnych umiejętności czytania.
Regularne czytanie, przetwarzanie słów i zdań rozwinie nawyk w radzeniu
sobie z tekstami pisemnymi. Dodatkowo, sukces w czytaniu zmniejszy lęk
przed tekstem pisanym, który to lęk odpowiedzialny jest za większość
trudności.
Ćwiczenie:
 Przeczytaj artykuł w gazecie za pomocą przeglądania.
 Czytaj tylko słowa.
 Poproś kogoś by sprawdził, czy zrozumiałeś sedno.
 Przeczytaj starą formalną korespondencję używając wszystkich
trzech rodzajów czytania.
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Uczenie się
Wiele osób uważa, że nauka oznacza przeczytanie materiału kilka razy i
próbę zapamiętania go. To jest jedna z metod uczenia się, ale najmniej
wydajna. Jeśli chodzi o osoby z problemem dysleksji, ta metoda jest po
prostu niemożliwa do zastosowania.
Nauka to nie gromadzenie wiedzy rzeczowej, ale ustrukturyzowanie
informacji i formowanie wiedzy. Dla osób z problemem dysleksji ważnym
aspektem w procesie uczenia się jest ogólny przegląd materiału. W tej
sytuacji nauka powinna zaczynać się od streszczenia materiału. O wiele
łatwiej jest stworzyć obraz z fragmentów, jeśli wiemy jak powinna
wyglądać całość, niż wtedy gdy musimy zgadywać co to jest w oparciu o
te małe fragmenty.
Ryc. 9. Części i całości:

Nauka jest złożoną czynnością, podczas której nie trzeba wcale czytać
całego materiału. Głównym zadaniem jest przetworzenie i przyswojenie
materiału. Aby to osiągnąć zaistnieć muszą odpowiednie okoliczności.
Każdy ma swój wyjątkowy styl uczenia się. Okoliczności powinny być do
niego dostosowane
Sytuacje uczenia się dostosowane do indywidualnych potrzeb mogą być
stworzone w fazie przygotowawczej przed nauką:
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Przeglądanie – zbieranie materiału. Przeglądając materiał możemy
ocenić jego ilość i złożoność. Na podstawie tego można stworzyć plan.
Czas – organizacja czasu. Okresy spędzone na nauce mogą zostać
zaplanowane, z uwzględnieniem przerw i procesu monitorowania.
Układ – tworzenie idealnych warunków. Zarówno środowisko jak i metoda
uczenia się powinny być dostosowane do indywidualnego stylu nauki.
Mobilizacja – przywoływanie wiedzy związanej z materiałem. Warto
zadawać pytania i pobudzać wyobraźnię w związku z materiałem.
Fazy uczenia się
Faza wdrażania składa się z przetwarzania i przyswajania materiału:
Przeglądanie – można zapoznać się z materiałem przez przeglądanie go.
W tej fazie celem jest uzyskanie ogólnego wglądu w tekst, aby dotrzeć do
głównego zagadnienia. Ramy ogólne zagadnienia mogą być
zidentyfikowane na bazie diagramów, ilustracji, podtytułów, itd. – a więc
głównie komponentów wizualnych – stosowanych przy przeglądaniu
tekstu. Można się uczyć z mapą wiedzy, lub bez niej, ale ogólny przegląd
i ujrzenie struktury to sprawy zasadnicze.
Ramy – wybieranie głównych tematów. Zadanie polega na
zidentyfikowaniu i zaznaczeniu najważniejszych tematów należących do
ogólnego zagadnienia, te zaś definiują ramy dla materiału. Na mapie
wiedzy celem jest narysowanie głównych odgałęzień.
Wypełnianie – odpowiednie informacje mogą zostać zebrane w ramy za
pomocą przeglądania. Wiedza związana z kluczowymi słowami, obrazami
umysłowymi istotnych pojęć może tu być pomocna. Na mapie wiedzy
muszą się także znajdować gałęzie poboczne, rysunki oraz inne ważne
informacje.
Wypróbowanie – należy sprawdzić, czy udało się przyswoić materiał.
Podczas wypróbowania możliwe jest łączenie materiału informacyjnego z
dźwiękami i ruchami. Na tym etapie sprawdzamy trafność doboru słów
kluczowych, a więc czy faktycznie przywołują stosowne partie materiału.
W razie potrzeby mapa pojęciowa może zostać zmodyfikowana tak, aby
przedstawiała najdokładniejszą wiedzę. Wypróbowanie sprzyja
też zapamiętaniu.
Taka struktura procesu uczenia się może być także stosowana
w złożonych sytuacjach uczenia, jak na przykład w przypadku
przygotowywania się do egzaminów.
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Ćwiczenie:
1) Przejrzyj poniższy tekst i opowiedz o czym on jest.
2) Czytaj tylko słowa kluczowe.
3) Zbierz z poniższego tekstu tylko istotne szczegóły.
Agat (Brazylia): Rodzaj chalcedonu, na który największe zapotrzebowanie występuje w sektorze przemysłowym. Jedną z jego głównych
cech jest pasiaste ubarwienie. Paski, w różnych odcieniach czerwieni, brązu, bieli, niebieskości i szarości, następują po sobie, między
nimi zaś występują ostre granice. Łatwo jest nadać mu barwy, lub
wzmocnić ją sztucznymi metodami. Warstwy żelowe dają więcej koloru niż krystaliczne, co jeszcze podkreśla pasiasty wygląd agatu.
Przed pomalowaniem kamień jest dokładnie czyszczony i polerowany
na szybko kręcących się dyskach. Wytwarza się z nich biżuterię i
różne inne ornamenty. Agaty można znaleźć w szczelinach skał wulkanicznych. Wypełnione szczeliny mogą mieć kształt głowy cukru,
gruszki, lub migdału, a ich rozmiar waha się od porównywalnego do
ziarnka grochu, do kilku metrów szerokości. Agat (achates) otrzymał
swoją nazwę po rzece Achates na Sycylii, gdzie kamienie te zostały
po raz pierwszy znalezione, wśród okruchów skalnych.
Najsłynniejsze okazy znaleziono w Brazylii, ale agaty występują
także w Indiach, Ameryce Płn., a także kilku krajach Europu (m.in. w
Niemczech).
Wypisz pięć tematów na głównych gałęziach poniższej mapy wiedzy.

AGAT

Wypełnij ramy istotnymi szczegółami.
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Uczenie się do egzaminów
W życiu dorosłym najtrudniejsze jest uczenia się do egzaminów. Osoby z
problemem dysleksji zdają pomyślnie egzaminy tylko wtedy, gdy:






uczą się w sposób ciągły i zaplanowany,
potrafią dobrze zarządzać czasem,
używają odpowiednich metod nauki,
potrafią się zorganizować i mają ogólny zarys materiału,
nauczą się prosić o pomoc.

Uczenie się do egzaminu łączy czynności, które muszą być
wykorzystywane we wszystkich sposobach uczenia się, ważne jest zatem
aby osoby z problemem dysleksji dogłębnie opanowały tę formę nauki.
Jeśli będą się potrafiły uczyć do egzaminów, wtedy każdy inny rodzaj
nauki również będzie możliwy.
Uczenie się to praca umysłowa, ale jej „narzędziem” jest ciało. Zatem
podczas nauki, szczególnie długotrwałej, ważne jest by ciało również było
w stanie sprzyjającym uczeniu się.
Ruchy i pozycje odpowiednie dla danej fazy uczenia się są ważne:
Odświeżanie się, rozgrzewka przed nauką, a nawet po przerwach.
 Pomocne: rozciąganie się, ruchy krzyżujące, pochylanie głowy
Koncentracja w fazie aktywnej pracy.
 Pomocne: ćwiczenia równowagi, a nawet ruch (np. chodzenie)
Odpoczynek po każdej fazie, pozwalający na pogłębienie wiedzy.
 Pomocne: napinanie i rozluźnianie mięśni, odchylanie się na
krześle, kładzenie się
Najtrudniejszą częścią procesu uczenia się jest organizacja. Sama nauka
nie powoduje problemów, jeśli stosuje się odpowiednie metody
uczenia się.
Droga do „martwego punktu” w nauce:
 Zbyt mało czasu,
 Powinienem/Powinnam był(a) zacząć wcześniej, albo więcej
się uczyć.
Rozwiązanie:
Dobre planowanie i zarządzanie czasem.
Przygotowanie to klucz do nauki do egzaminów. Trzy elementy nauki to:
1) Planowanie
2) Zarządzanie
3) Nauka
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Nauka do egzaminów – w praktyce
1. Zbierz wszystkie materiały jakie masz na dany temat. Potrzebujesz
wszystkich notatek, fotokopii i niezbędnych książek.
Droga do nikąd:
Nieskończone, zgubione, lub nieczytelne notatki, brakujące książki
i fotokopie.
Rozwiązanie:
 Sprawdzenie materiałów przed rozpoczęciem nauki.
 Systematyczne porządkowanie materiałów.
 Będzie widać, czy czegoś brakuje.
 Pożycz albo skopiuj brakujące materiały.
2. Planowanie nauki.
Potrzebny jest kalendarz, dziennik i zebrany materiał.
Droga do nikąd:
Za dużo czasu poświęconego planowaniu, a za mało nauce.
Rozwiązanie: bądź efektywny(a).
 Uporządkuj i zapisz daty egzaminów. Wtedy gdy zajrzysz do
kalendarza zobaczysz ile dni ci pozostało do danego przedmiotu.
 W miarę możliwości nie zajmuj się więcej niż jednym przedmiotem
w tym samym czasie.
 Zaplanuj swoją pracę wstecz, od dnia egzaminu zaznaczonego
w dzienniku.
 Planuj dni nauki, ale w miarę możliwości przed każdym egzaminem
rób sobie dzień wolny.
3. Rozplanuj swoje dni.
Potrzebujesz rozpiski w dzienniku.
Droga do nikąd:
Planowanie zbyt wielu zadań na jeden dzień, doprowadzi do pozostawiania nauki na następne dni.
Rozwiązanie: sensowna rutyna:
 90 minut pracy rano,
 90 minut pracy wieczorem,
 przerwy co ok. 30 minut,
 wieczorna sesja pracy poświęcona testowaniu wiedzy
zdobytej za dnia.
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4. Zdecyduj co jest ważne.
Musisz mieć dość papieru i ołówków do wykonania szkiców.
Droga do nikąd:
Spędzanie zbyt wiele czasu na pierwszej części, lub na interesujących
szczegółach
Rozwiązanie:
 Przeglądaj kartki i zastosuj całościowy sposób zapoznania się z
materiałam do nauczenia się.
 Ustaw ramy.
 Znajdź główne tematy.
 Znajdź najważniejsze szczegóły z każdej części ramy.
5. Czuj się dobrze.
Potrzebujesz notatek, książek, miski warzyw lub owoców i
czegoś do picia.
Droga do nikąd:
Zmuszanie się do nauki, potem strata dni przy innych czynnościach w
ramach wzmocnienia.
Rozwiązanie:
 Przerwy i przekupstwo:
 Myśl realistycznie, nie staraj się za bardzo (mniej oznacza więcej)
 Przyjmij wygodną pozycję.
 Zawsze rób sobie przerwy po skończeniu określonej
partii materiału.
 Stawiaj sobie cele: skończę trzy podrozdziały przed
następną przerwą.
 Przekupstwo: kiedy skończę rozdział pójdę na spacer z psem.
6. Jeśli utknąłeś/utknęłaś w „martwym punkcie”.
Musisz się wykazać cierpliwością
Droga do nikąd:
Poddawanie się, panika, myślenie, że jest się głupim/głupią.
Rozwiązanie:
 Szukaj pomocy.
 Poproś kogoś o wytłumaczenie.
 Sporządź mapę wiedzy, obrazek albo diagram części
sprawiającej trudność.
 Jeśli temat jest zbyt przytłaczający, rozbij go na mniejsze części.
Edukacja i nauka trwająca całe życie
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7. Cały czas zachowaj aktywność.
Potrzebujesz kolorów, dźwięków i ruchu.
Droga do nikąd:
Czytanie po kilka razy i zapamiętywanie materiału.
Rozwiązanie:
 Używaj zmysłów – patrz, słuchaj, czuj.
 Długie notatki przerób na krótkie.
 Używaj kolorów, aby nadać struktury materiałowi.
 Rób kolorowe obrazki, diagramy, komiksy, mapy funkcjonalności,
mapy wiedzy.
 Słuchaj muzyki instrumentalnej, powiąż z materiałem do nauczenia
się piosenkę albo ruch.
 Nagrywaj cytaty i odpowiedzi, a potem odsłuchuj.
 Mów do siebie, zastosuj gesty (przyp.MB), wyśpiewaj i odtańcz
materiał, którego się nauczyłeś.
8. Kontroluj swoje postępy
Droga do nikąd:
Powtarzanie tego co dobrze znasz i omijanie niejasnych fragmentów.
Rozwiązanie:
 Mów na głos, jak na egzaminie.
 Testuj się sam/sama regularnie.
 Odpowiadaj na pytania.
 Rysuj .
 Rozwiązuj zadania i ćwiczenia.
 Zaznacz na liście tematy, które powtórzyłeś/powtórzyłaś.
 Nagradzaj się zajęciami rekreacyjnymi.
9. Powtarzanie
Potrzebujesz wszystkich sporządzonych przez siebie map funkcjonalności, diagramów przepływu i szkiców.
Droga do nikąd:
Mylenie faktów, dat i innych szczegółów, poczucie braku wiedzy.
Rozwiązanie:
 Powieś na ścianie przejrzyste mapy pojęciowe oraz inne notatki o
charakterze wizualnym.
 Musisz mieć cały czas umożliwiony wgląd w pomoce wizualne.
 Powtarzaj cytaty wykonując ćwiczenia fizyczne.
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Technologia pomocnicza
Osoby z problemem dysleksji to dzieci współczesnego świata. Są
wzrokowcami, a ich umysły szybko wyłapują obrazy, sytuacje i struktury.
Technologia pomocnicza może być zatem bardzo pomocna, czyniąc
pozyskiwanie informacji, nauki i pracy bardziej wydajnym.
W dzisiejszym, bardzo wizualnym świecie, dzieci rzadko czytają bajki,
zamiast tego oglądając je w telewizji, na wideo, na DVD lub na
komputerze. Mają zatem mało możliwości ruchu i przeżycia doświadczeń
sensorycznych, zaś te okazje, które się nadarzają sa mało zróżnicowane.
Oznacza to, że naturalny rozwój integracji sensomotorycznej i
sekwencyjnego przetwarzania informacji nie będzie miał miejsca. W ten
sposób, osoby z naturalną skłonnością do dysleksji z pewnością będą
zmagać się z trudnościami w nauce, ponieważ ich sposób myślenia jest
inny niż u większości.
Nowoczesne narzędzia technologiczne, jak na przykład te wymienione w
poprzednim akapicie, mogą, z wielu względów przyczynić, się do
problemów z dysleksją. Jednak mogą również pomóc w kompensacji
powstałych problemów.
Opracowuje się coraz więcej narzędzi pomocniczych. Istnieją również
przenośne narzędzia pomagające w nauce, czytaniu i pisaniu.
Edukacyjne i pomocnicze oprogramowanie jest już dostępne nie tylko do
notebook’ów, ale również do telefonów komórkowych. Poniższa lista nie
wyczerpuje zagadnienia:














Dyktafony lub przenośne odtwarzacze cyfrowe.
Komputer.
Telefon komórkowy.
Oprogramowanie typu tekst-mowa.
Oprogramowanie typu mowa-tekst.
Edytory tekstu.
Opcja sprawdzanie pisowni.
Słowniki elektroniczne.
Obcojęzyczne oprogramowanie edukacyjne.
Oprogramowanie karaoke.
Ściąganie obrazków i innych materiałów z Internetu.
Elektroniczny, czytający długopis.
Kalkulator.
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Wyższe wykształcenie
Odsetek osób z problemem dysleksji wśród osób z wyższą inteligencją
jest dwa razy większy niż ich odsetek wśród ogólnej populacji. Wiele
takich osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego co powoduje ich
trudności, ponieważ ich doskonała sprawność intelektualna w mniejszym
lub większym stopniu niweluje ich słabe strony.
Nietypowy sposób myślenia nie oznacza, że osoby z problemem dysleksji
nie potrafią wykazać się nadzwyczajnymi osiągnięciami intelektualnymi.
Dysleksja oznacza jedynie, że osoby te mogą, w wielu kwestiach,
cechować się innymi uzdolnieniami, aniżeli większość społeczeństwa. Są
zatem obszary, w których osoby z problemem dysleksji mogą
być poszkodowane.
Zdobywając wyższe wykształcenie studenci mogą wybierać
wykładowców, przedmioty i sami organizować sobie naukę. Pomocna w
tym może być poniższa lista:
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Dowiedz się, czy istnieją poradnie lub inne usługi dla osób z
problemem dysleksji w wybranej instytucji edukacyjnej
Bierz udział w grupach naukowych lub zorganizuj jakąś, ponieważ:
 W warunkach społecznych lepiej się uczysz.
 Masz więcej możliwości uzyskania informacji.
 Możesz znaleźć pomoc w przerabianiu materiału.
Cały czas przerabiaj materiał, tak abyś musiał/musiała się uczyć
tylko do egzaminów.
Korzystaj z metod uczenia się, które najbardziej ci odpowiadają.
Korzystaj z technologii pomocniczej.
Organizuj sobie czas na naukę i czas wolny. Jeśli nie zachowasz
właściwych proporcji osiągnięcia mogą się pogorszyć.
Materiały do nauki trzymaj w miejscu na to przeznaczonym.
Odkładaj wszystko na odpowiednie miejsce, tak aby nawet w
przypadku braku porządku łatwo było odnaleźć to,
czego potrzebujesz.
Języków obcych ucz się za granicą. W naturalnych warunkach
nauka przyjdzie ci lepiej.
Możesz poprosić o zwolnienie lub specjalne względy w przypadku
egzaminów pisemnych lub dotyczących sprawności językowych
(np. zamiane egzaminu pisemnego na ustny – przyp. MB)
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Uzyskiwanie pomocy od nauczycieli
Dysleksja to nie powód do wstydu. Osoby z problemem dysleksji mogą
uczyć się efektywnie, ale w inny sposób. Ważne jest, by inni zdawali
sobie z tego sprawę, a także by znaleźć odpowiednich nauczycieli.
Formalne placówki edukacyjne często nie przykładają zbytniej wagi do
sposobu uczenia się, a niewielu nauczycieli ma świadomość
charakterystyki uczenia się osób z problemem dysleksji. W tej sytuacji
wiele osób z dysleksją musi na własną rękę szukać odpowiedniej
edukacji: muszą odnaleźć ludzi, którzy potrafią zapewnić im naukę
dostosowaną do ich stylu uczenia się.
Osoby z problemem dysleksji często muszą pomagać swoim
nauczycielom, by zapoznać ich ze swoimi umiejętnościami i innym
sposobem myślenia, a także aby wypracowali dostosowane do ich
możliwości metody nauczania i uczenia się.
Powiedz swojemu nauczycielowi jak ci się najlepiej uczy, np.:
 Musisz mieć ogólne pojęcie o materiale, aby go opanować. Nauka
zatem powinna się zacząć od streszczenia.
 Powinieneś móc dostrzec strukturę materiału, aby uporać się
ze szczegółami.
 Pomocne są metody wymagające korzystania z całego mózgu:
 Mapy pojęciowe
 Wyobraźnia, wizualizacja
 Ilustracje razem z tekstem, łączenie materiału z obrazem, itd.
 Chcesz, by wnikliwie omawiać nowe pojęcia, tak aby
uniknąć niejasności.
 Zaczynasz od konkretnych przykładów i z ich pomocą dochodzisz
do ogólnych pojęć. Potem interpretujesz pojęcia, na podstawie
konkretnych przykładów.
 Potrzebujesz więcej czasu na przygotowanie
materiałów pisemnych.
 Masz trudności z przetwarzaniem dłuższych tekstów.
 Objaśnienia powinny być możliwie jak najkrótsze.
 Długie materiały w formie pisemnej utrudniają naukę.
 Często masz trudności ze skupieniem przez dłuższy czas uwagi, w
związku z czym uczysz się lepiej mogąc w międzyczasie
wykonywać różne czynności.
 Narzędzia techniczne bardzo pomagają w nauce.
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Część V:

Umiejętności
życiowe
Umiejętności życiowe
Marta Bogdanowicz,
Marta Łockiewicz,
Katarzyna Bogdanowicz
1. Mocne i słabe strony
Charakterystykę mocnych oraz słabych stron osób dorosłych z
dysleksją oraz problemów z funkcjonowaniem w codziennej
rzeczywistości i w swoim środowisku zawodowym można znaleźć w
definicji dysleksji. Wskazuje je ona z perspektywy przeszłości, gdy
byli w szkole oraz teraźniejszości. Definicja stanowi syntezę
informacji o najistotniejszych cechach tego zjawiska przejawiających
się jako symptomy nieprawidłowego funkcjonowania osób z
dysleksją rozwojową .
Według definicji z 1994 opublikowanej przez Międzynarodowe
Towarzystwo Dysleksji im. Ortona (Perspectives 1994), dysleksja
rozwojowa jest uznana jako jeden z rodzajów trudności w uczeniu się.
Przyczyn tych trudności definicja upatruje głównie w zaburzeniach
rozwoju językowego, które mają biologiczne podłoże, bo wynikają z
nietypowej budowy centralnego układu nerwowego.
Definicja wskazuje, że symptomy dysleksji obserwuje się już na etapie
czytania elementarnego. Są to trudności w dekodowaniu pojedynczych
słów, czyli kojarzenia liter z odpowiadającymi im głoskami. Najczęściej są
to rezultaty nieprawidłowego rozwoju aspektu fonologicznego języka
(uwagi, spostrzegania, pamięci dźwięków mowy i operowania nimi).
Głównie sprawność rozwoju fonologicznego oraz dekodowania czyli
czytania, są niewspółmiernie niskie w stosunku do wieku życia oraz
innych zdolności poznawczych (iloraz inteligencji nierzadko wykracza
ponad przeciętną) i umiejętności szkolnych. Nie są one spowodowane
ogólnym zaburzeniem rozwoju, ani zaburzeniami funkcjonowania
zmysłów. Dysleksja przejawia się trudnościami opanowania różnych form
komunikacji językowej: oprócz trudności w czytaniu pojawiają się
poważne problemy z opanowaniem czynności pisania, w tym poprawnej
pisowni i tworzenia tekstów pisanych.
Należy podkreślić, że objawy scharakteryzowane w definicji mają swoją
dynamikę - z wiekiem oraz pracą nad trudnościami w czytaniu i pisaniu
zmieniają się. Dysleksja nie zanika samoistnie i pozostaje problemem
całego życia. Jak dowodzą 25 - letnie badania longitudinalne ( follow-up
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study) prowadzone w Polsce, w latach 1968 – 1993, przez H. Jaklewicz i
M. Bogdanowicz oraz współpracowników obserwuje się swoistą
zmienność symptomów trudności w czytaniu i pisaniu oraz
warunkujących je zaburzeń ( Jaklewicz, 1980; Bogdanowicz 1989, 2003,
2004; Bogdanowicz ,Jaklewicz 1989; Bogdanowicz M., Jaklewicz.,
Lewandowska 2000; Bogdanowicz, Wszeborowska – Lipińska,
2000 A i B).
Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób, które nie zostały objęte specjalistyczną pomocą, analizowano po 10 latach. Badania porównawcze
grupy kontrolnej - 23 dorosłych osób bez problemów w nauce z grupą 28
osób z dysleksją, w wieku ok. 20 lat, którzy zostali zdiagnozowani w
czwartej klasie szkoły podstawowej wykazały:








pierwotnie zdiagnozowane dysfunkcje wzrokowo-przestrzenne i
słuchowo-językowe nadal się utrzymywały, a niekiedy
nawet pogłębiały,
utrzymywały się trudności w czytaniu i pisaniu lub tylko w pisaniu,
niemal we wszystkich przypadkach obserwowano wtórne
zaburzenia emocjonalno-motywacyjne,
badani rzadko osiągali wyższy poziom wykształcenia ogólnego
i zawodowego,
w szkole i w pracy zawodowej funkcjonowali dużo poniżej swoich
możliwości intelektualnych,
większość z nich nie kontynuowała edukacji i pracowała fizycznie,
mimo inteligencji przeciętnej lub wyższej.

Po upływie następnych 10 lat, dalsze badania kwestionariuszowe
ujawniły, że:








nikt z badanej grupy nie zajmował znaczącej pozycji zawodowej
ani nie osiągnął zadowolenia pracy, co miało niekorzystne
konsekwencje finansowe dla ich rodzin,
nikt nie brał aktywnego udziału w życiu społecznym,
badani z dysleksją, uważali lata szkolne za najtrudniejszy
okres w życiu,
podczas gdy grupa kontrolna pamiętała go jako radosny,
uważali, że nie zrealizowali swoich ambicji i planów,
mieli ograniczony zakres zainteresowań, a największą satysfakcję
czerpali z życia rodzinnego.

U osób dorosłych z dysleksją, zazwyczaj nadal obserwuje się wolne
tempo czytania, dostrzegalne zwłaszcza przy czytaniu na głos, niechęć
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do czytania większych tekstów. Czytają głównie to, co jest związane z
pracą zawodową lub hobby. W niektórych przypadkach trudności w
czytaniu zanikają całkowicie, natomiast trudności z poprawnym pisaniem
pozostają znacznie dłużej, zwykle na całe życie. Zazwyczaj zanikają
błędy, które uznajemy za specyficzne np. mylenie liter podobnych pod
względem kształtu, częste opuszczanie liter. Utrzymują się głównie błędy
ortograficzne. Wprawdzie rzadko są popełniane, ale są znaczące.
Zmienność symptomów zależy od wieku, metod edukacji, pracy nad tym
problemem (np. udziału w terapii pedagogicznej) oraz od indywidualnych
możliwości kompensacji (inteligencji, obszaru i głębokości dysfunkcji).
Stwierdzono stałą gotowość do wznowienia się objawów dysleksji w
sytuacjach braku treningu i samokontroli (np. niesprawdzania pisowni
przy użyciu słownika lub komputera), a także w sytuacjach stresowych i
utraty kontaktu z językiem ( Bogdanowicz 2003).
W niniejszym podrozdziale mieliśmy się jednak skupić przede wszystkim
na „jasnych stronach” dysleksji. Uznanie faktu, że osoby z dysleksją mogą
przejawiać talenty i zdolności może być trudne, jeśli skupimy się
wyłącznie na definicji dysleksji i dysfunkcjach językowych jakie te osoby
przejawiają. Ważne jest by uświadomić sobie, że odniesienie sukcesu w
życiu zależy od wielu innych sfer, które u osób z dysleksją rozwijają się
prawidłowo, często na znacznie wyższym - niż przeciętny – poziomie.
Wymienia się też takie sfery działania, w których częściej się wybijają,
wreszcie zawody, w których pracownicy z dysleksją osiągają zazwyczaj
znacznie lepsze rezultaty niż reszta społeczeństwa.
Opierając się na przeglądzie literatury dotyczącej mocnych strony osób z
dysleksją, Gavin Reid i Jane Kirk (2001) ustalili obszerną listę zdolności
zazwyczaj towarzyszących dysleksji. Warto zauważyć, że wymienione
specjalne umiejętności nie są „oderwane od rzeczywistości”, ale mogą
być skutecznie wykorzystywane w rozmaitych dziedzinach życia
codziennego, w czasie spędzania wolnego czasu, jak również
w pracy zawodowej.
Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza obserwowany u osób z
dysleksją bardziej holistyczny (to znaczy kompleksowy) sposób patrzenia
na świat. Jest on związany z umiejętnością wykraczania poza szczegóły i
ujmowania istoty zagadnienia w sposób całościowy. Ten sposób
rozumowania może prowadzić do odkrywania rozwiązań różnych
problemów. Ich wzrokowo-przestrzenny styl uczenia się, może być
wykorzystany w takich twórczych dziedzinach jak: matematyka, inżynieria
i nauki fizyczne ( Silverman: za Wszeborowska-Lipińska, 1997). Ponadto,
jak zauważa Tom G. West (1991), liczni wybitni myśliciele posługiwali się
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głównie wizualnymi metodami rozumowania, używając obrazów, zamiast
słów i liczb, dzięki czemu byli zdolni do twórczego rozwiązywania
złożonych problemów. Na kreatywność i wysoko rozwiniętą zdolność
abstrakcyjnego myślenia uzdolnionych uczniów z dysleksją wskazują Ron
Yoshimoto i Jane Raissle (Wszeborowska-Lipińska, 1997). Twórczemu i
nowatorskiemu projektowaniu sprzyja również specjalna zdolność do
umysłowego przetwarzania wzorów i informacji. Obecnie w dobie coraz
powszechniejszej pracy z komputerem, osoby z dysleksją wykazują
szczególne zdolności do tworzenia modeli, dostrzegania wzorców i
konstruowania trójwymiarowych obrazów. Osoby z dysleksją nierzadko
przejawiają znaczne zdolności artystyczne, sprawdzając się w zawodach
artystycznych i rękodziele. Spafford i Grosser (Wszeborowska-Lipińska,
1997) wskazują natomiast na wysoko rozwinięte myślenie analityczne,
często wykraczające poza przeciętne zdolności matematyczne oraz
bogaty zasób słownictwa. Osoby z dysleksją cechuje również bogata
pamięć kolorów i zdolność do tworzenia kombinacji polisensorycznych
(łączenia wielu różnych zmysłów). Podejmują one często i z sukcesem
pracę w takich zawodach, jak: inżynier, projektant, architekt, matematyk,
fizyk, lekarz (zwłaszcza ortopeda i chirurg), dentysta, które sprzyjają
efektywnemu wykorzystaniu wyżej wymienionego wzorca zdolności.
Niewątpliwie, osoby z dysleksją mają lepsze umiejętności w zakresie
wypowiedzi ustnych niż pisania. Sprawia to, że mogą przejawiać wysoki
poziom kompetencji, stając się wybitnymi i porywającymi mówcami.
Oczywiście, lista mocnych stron i talentów nie kończy się wyłącznie na
zdolnościach poznawczych. Pomimo iż osobom z dysleksją,
niejednokrotnie na drodze kariery staje więcej trudności niż przeciętnemu
pracownikowi, problemy te są pokonywane dzięki wyróżniającej ich chęci
sprostania oczekiwaniom i zdobycia uznania w pracy, ambicji (potrzebie
osiągnięć) i entuzjazmowi. Jeżeli osoby te w dzieciństwie przyzwyczaiły
się do systematycznej, ciężkiej pracy i dzięki temu nauczyły się „jak się
uczyć”, opanowały strategie efektywnego działania, będą z tych zdobyczy
korzystać w wieku dorosłym. Cechy te czynią pracownika z dysleksją
szczególnie cennym „nabytkiem” dla pracodawcy, zwłaszcza gdy jest
zaangażowany w wykonywaną pracę. Przeżywanie niepowodzeń
szkolnych i walka z nimi powoduje uświadomienie sobie swoich mocnych
stron i słabości, prowadzi więc do zastanawiania się nad własnym,
indywidualnym sposobem, w jaki najefektywniej się pracuje, służy
wypracowywaniu własnych sposobów uczenia się i rozwiązywania zadań,
co może w konsekwencji prowadzić do bycia bardziej efektywnym.
Wydajne funkcjonowanie będące rezultatem zdawania sobie sprawy z
własnych preferencji, mocnych stron i słabości jest jedną z korzyści, jakie
może odnieść pracodawca zatrudniający osoby z dysleksją. Wymieniona,
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na stronie internetowej Adult Dyslexia Organisation (Organizację
Dysleksja u Dorosłych) (http://www.futurenet.co.uk) lista tych korzyści
ujawnia, że niejednokrotnie pracownika z dysleksją cechuje większa
determinacja do ciężkiej pracy. Taka postawa kształtuje się na skutek
wysiłków prowadzących do osiągnięcia zajmowanej pozycji. Pracownicy z
dysleksją wyróżniają się pomysłowością oraz umiejętnością projektowania
indywidualnych strategii do przezwyciężania trudności w pracy i w
uczeniu się. U osób z dysleksją zauważa się też dobre umiejętności
interpersonalne, przydatne do współpracy i stwarzania korzystnej
atmosfery w zespole.
Podsumowując, warto zauważyć, że wiele osób z dysleksją osiągnęło
sukces na miarę międzynarodową. Do grona znanych na całym świecie
artystów i naukowców, którzy borykali się z problemem dysleksji, należą
reprezentujący tak odmienne dziedziny sztuki i nauki jak wynalazca
Thomas Edison, fizyk Albert Einstein, aktorka Susan Hampshire czy
polityk Winston Churchill. Nie jest oczywiście tak, że dysleksja jest
równoznaczna z odniesieniem sukcesu, ale też, sukcesu takiego nie
wyklucza, choćby w postaci ukończenia studiów wyższych czy zajęcia
prestiżowego stanowiska kierowniczego. Co więcej, w pewnych
dziedzinach może wręcz sprzyjać znakomitej karierze. Zatem,
powtarzając za prof. Albertem Galaburdą (1989), osoby z dysleksją nie
powinny być uważane za osoby z trudnościami w uczeniu się, ale za
takie, które mają odmienne zdolności i sposób uczenia się.
2. Organizacja
Objawy dysleksji nie ograniczają się wyłącznie do trudności związanych z
nauką szkolną. Wiąże się ona również z problemami z prowadzeniem
samochodu, orientacją na mapie i w nowym terenie, odtwarzaniem
układów tanecznych czy gimnastycznych, robieniem notatek,
zapamiętywaniem numerów telefonu, dat, wymienianiem serii wyrazów
we właściwej kolejności (np. miesięcy), a nawet z utrwaleniem się stałego
podpisu, tak ważnego podczas wypełnianiem dokumentów i czeków. U
dorosłych osób z dysleksją można również zauważyć kłopoty z
planowaniem i organizowaniem zadań oraz materiałów do pracy. Wiele z
tych „codziennych” trudności wymienionych jest w Kwestionariuszu
Objawów Dysleksji dla Dorosłych Michaela Winegrada, który można
znaleźć na stronach The Adult Dyslexia Organisation http://www.futurenet.co.uk (w wersji angielskiej).
Jednocześnie u osób z dysleksją możemy obserwować trudności
emocjonalno-motywacyjne oraz obniżoną lub niestabilną samoocenę,
słabe tolerowanie krytyki, tendencje do perfekcjonizmu, wystrzeganie się
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spodziewanych porażek przez unikanie wykonywania trudnych zadań,
będące rezultatem wieloletnich niepowodzeń. Opisane są one przez Rona
Yoshimoto i Jane Raissle (Wszeborowska-Lipińska, 1997), jak również
potwierdzone w polskich badaniach (Bogdanowicz, Jaklewicz 1989) .
Charakterystyczna i niejednokrotnie utrzymująca się do końca życia, jest
postawa typu: „i tak mi się nie uda”, która skutecznie blokuje próby
podejmowania działań, eliminuje inicjatywę i znacznie utrudnia realizację
własnych dążeń i celów.
Wieloletnie doświadczanie niepowodzeń może wytworzyć niechętne
nastawienie do szeroko rozumianego „uczenia się”, służącego w
dorosłości doskonaleniu własnych kompetencji zawodowych. Dorosłe
osoby z dysleksją, starając się przezwyciężyć opisane trudności,
uruchamiają różne metody kompensacji, starając się zastępować czytanie
np. zapamiętywaniem. Bazując na wiedzy o stylach uczenia się,
wykorzystując swoje „mocne strony” i uczenie się wielozmysłowe uczą
się np. deklinacji skandując rymowankę lub śpiewając piosenkę o
formach gramatycznych. Sięgają do metod mnemotechnicznych –
wspomagających zapamiętywanie, np. zapamiętując pisownię wyrazu
przez skojarzenie go z obrazkiem lub z kolorem symbolizującym trudność
ortograficzną. Trudności z zapamiętywaniem zmniejszają włączając w
proces uczenia się wiele zmysłów np. aby nauczyć się wiersza deklamują
go głośno, chodząc po korytarzu i rysując ręką symboliczne obrazy
związane z jego treścią; zapamiętują tabliczkę mnożenia wypowiadając ją
głośno, rytmicznie i kołysząc się na bujanym fotelu, stosują tzw. haki
pamięciowe tworząc różnego rodzaju skojarzenia.
Wypracowują sobie efektywne strategie działania i tak zamiast czytania
najnowszych publikacji fachowych do uczenia się wykorzystują środki
masowego przekazu. Szkolą się w swoim zawodzie na drodze
praktycznego nabywania umiejętności i przez naśladownictwo,
towarzysząc kolegom podczas wykonywania zadań, uczestnicząc w
konferencjach, szkoleniach i dyskusjach, gdzie komunikacja odbywa się
ustnie. Starannie unikają sytuacji newralgicznych jak czytanie głośno
przed publicznością, a także zamiast czytania wystąpienia uczą się tekstu
na pamięć. Lektury zastępuje im oglądanie filmu lub słuchanie nagranych
na płyty „książek mówionych”. Pisanie listów i mejli zastępują
telefonowaniem. Problemy z poprawną pisownią pomagają im rozwiązać
nowe technologie jak komputer, szczególnie gdy jest on sterowany
ludzkim głosem, lub osobista sekretarka, usłużna rodzina i
niezawodny słownik.
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Zdarza się, że dorosła osoba z dysleksją starannie ukrywa swoje
problemy. Bywa to skuteczne dzięki wysokiej inteligencji, strategiom
zastępczym i nowym zdobyczom technologicznym. Dlatego też dorośli z
dysleksją wybierają stosowne zawody, kierując się aktualnym stopniem
opanowania umiejętności posługiwania się pismem. Zestawienie
zawodów najczęściej wykonywanych przez dorosłe osoby z problemem
dysleksji, dokonane przez Lidiję Magajnę (2005), wskazuje, że osoby z
dysleksją aktualnie dobrze czytające i piszące decydują się na wybór
zawodów wymagających wysokich kwalifikacji i osiągają prestiżowe
stanowiska jako parlamentarzyści i wyżsi urzędnicy. Najczęściej jednak
pracują jako kierownicy, rzemieślnicy, pracownicy handlu, operatorzy
maszyn i urządzeń. Nie wybierają takich zawodów jak pracownicy biurowi
i urzędnicy, które wymagałyby od nich głównie posługiwania się
czytaniem i pisaniem.
Osoby z problemem dysleksji zarówno w okresie uczęszczania do szkoły,
jak po jej ukończeniu, czeka ciągła praca nad sobą. Jest ona konieczna
jeśli chcemy zapobiec zjawisku regresji, pogorszenia się umiejętności
porozumiewania za pomocą pisma czyli „wtórnego analfabetyzmu”
(Bogdanowicz, 2004).
3. Myślenie konstruktywne
Czy osoby z dysleksją mogą odnosić sukces? Co wiemy na temat
obiektywnych i subiektywnych warunków uzyskania sukcesu?
Osiągnięcie sukcesu zależy od wydarzeń obiektywnych, niezależnych od
jednostki, jak np. posiadanie określonych zdolności, talentów, od
szczęśliwego zbiegu okoliczności. Bardzo istotny wpływ ma również
subiektywny czynnik czyli indywidualne postrzeganie, rozumienie i
ocenianie zdarzeń zachodzących w otaczającym świecie, jak również
dotyczących własnej osoby – swoich perspektyw i możliwości.
Najcenniejszym czynnikiem na drodze do sukcesu jest pozytywne
myślenie, bo uczenie się jest początkiem drogi do kariery i jest obecne do
końca życia, a jak zauważa Bobbi dePorter, najcenniejsze w uczeniu się
jest pozytywne myślenie (Dryden, Vos, 2000). Seymour Epstein badał
style myślenia ludzi, którzy osiągnęli w życiu znaczny sukces
(Gschwadtner 2006) i wykazał, że osoby o wyjątkowych osiągnięciach
myślały inaczej niż osoby z osiągnięciami przeciętnymi – a mianowicie w
sposób, który można określić jako konstruktywny, niejako „konstruujący”,
„budujący” sukces. Według Epsteina sposób myślenia ludzi odnoszących
sukcesy ułatwia podejmowanie i przeprowadzanie efektywnych działań,
zmniejsza natomiast wrażliwość na dezaprobatę i odrzucenie oraz
uporczywe analizowanie negatywnych sytuacji, których nie można już
zmienić. Myślenie tego rodzaju skupia się na zadaniu do wykonania, a nie
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na powracaniu do nieprzyjemnych przypadków z przeszłości. Co
ciekawe, porażki nie są traktowane jako przykre i przygnębiające
zdarzenia lecz ujmowane jako wartościowe źródło wiedzy, nie obniżające
poczucia własnej wartości. W rezultacie, konstruktywne myślenie chroni
przed traceniem czasu na rozpamiętywanie własnych błędów i związanym
z tym niepotrzebnym bólem. Nie dzieli ludzi na „zwycięzców” i
„przegranych”. Wpływ sposobu rozumienia porażki na radzenie sobie z
trudnościami zajmował również Martina Seligmana (Peterson, 2000).
Stwierdził on, że osoby wyjaśniające własne niepowodzenia przyczynami
zewnętrznymi (sytuacyjnymi), niestabilnymi (zmiennymi, ustępującymi) i
specyficznymi (wąskimi, konkretnymi) cechuje optymistyczne podejście do
życia. Natomiast pesymiści (wyjaśniający porażki przyczynami
wewnętrznymi, stabilnymi i ogólnymi), mający dokładnie odwrotny styl
wyjaśniania, uznają swoje własne działania za niezwiązane z
następującymi po nich konsekwencjami, co prowadzi do wyuczonej
bezradności. Pasywna postawa znacznie utrudnia energiczne działanie i
osiąganie znaczących, pożądanych rezultatów.
Wracając do cech konstruktywnego myślenia, osoby odnoszące sukcesy
nie ograniczają swojego rozumowania do sztywnych, raz ustalonych
wzorów. Zawsze dogłębnie analizują sytuację, bez pochopnego
wyciągania błędnych wniosków. Widzą swoje własne działania i
otaczający świat w zdrowej i realistycznej perspektywie, przy czym do
wyzwań podchodzą odważnie i z optymizmem, a w przypadku trudności
potrafią dostrzec pozytywne strony życia. Przy swoim optymizmie
pozostają jednak realistami, dostosowując swoje cele do rzeczywistości,
wymogów sytuacyjnych, ograniczeń czasowych oraz możliwości
osobistych (Zimbardo, 2005), a zatem myślą racjonalnie (Hurley, 1991).
Nie tracąc czasu na bezproduktywne, czasem katastroficzne w
nastawieniu i skutkach rozumowanie, myślą konstruktywnie i, przede
wszystkim, zdają sobie sprawę z faktu, że ich sposób myślenia wpływa na
poziom sukcesu.
Z powyższych ustaleń wynika, że jedną z charakterystycznych cech
myślenia konstruktywnego jest optymizm. Według Michaela Scheiera i
Charlesa Carvera (Peterson, 2000) optymizm dyspozycyjny, czyli ogólne
oczekiwanie, że w przyszłości czeka nas więcej dobrych niż złych
wydarzeń (które raczej będą nieliczne) oraz przekonanie, że wybrane
przez nas cele są możliwe do osiągnięcia, jest związany z osiąganiem
pożądanych rezultatów oraz efektywnym i aktywnym radzeniem sobie z
trudnościami. Według Barbary Prashing (Dryden, Vos, 2000) ludzie w
dowolnym wieku mogą nauczyć się dosłownie wszystkiego, jeżeli pozwoli
im się zastosować własny styl nauki i wykorzystać ich mocne strony.
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Te optymistyczne stwierdzenia dotyczą również osób z dysleksją,
mających kłopoty i niepowodzenia wynikające z ich specyficznych
trudności w uczeniu się, napotykanych nie tylko w szkole, ale później
także w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym. Świadomość zjawisk
opisanych w tym rozdziale, podchodzenie do życia z optymizmem
zwiększa prawdopodobieństwo przezwyciężenia swoich trudności i osiągnięcia sukcesu zwłaszcza, że osoby z dysleksją dysponują wieloma
uzdolnieniami i talentami.
4. Radzenie sobie ze stresem
Czy można konstruktywnie, optymistycznie myśleć i działać w sytuacji
stresu, który jest obecny na stałe w życiu osób z dysleksją, począwszy od
pierwszych lekcji szkolnych? Jak może funkcjonować osoba dorosła,
która jest narażona na urazy psychiczne , bo nie poradziła sobie ze
swoimi problemami z czytaniem, pisaniem, a także z racji posiadania
cech osobowości takich jak niska samoocena, które ukształtowały się pod
wpływem długoletnich niepowodzeń szkolnych. Co na ten temat
mówi teoria?
Relacyjna koncepcja stresu Jana Strelaua (2001) zakłada, że stres
psychologiczny jest spowodowany brakiem równowagi pomiędzy
wymaganiami stawianymi jednostce a jej możliwościami (umiejętnościami)
co do radzenia sobie z nimi. Stan ten charakteryzuje się „negatywnymi
emocjami o dużym natężeniu (jak strach, lęk, złość, wrogość i inne stany
określane jako dyskomfort psychiczny), któremu towarzyszą zmiany
fizjologiczne i biochemiczne wyraźnie przekraczające poziom
charakterystyczny dla spoczynkowego poziomu pobudzenia”( Strelau
2001 s. 392). Relacyjne definiowanie stresu przez J. Strelaua ujmuje z
jednej strony sytuację wraz z obiektywnymi i subiektywnymi wymaganiami
wywołującymi stres, z drugiej zaś osobę, prezentującą określone
możliwości. „Możliwości radzenia sobie z wymaganiami zależą od takich
cech jak: inteligencja, zdolności specjalne, umiejętności, wiedza, cechy
osobowości i temperamentu, cechy fizyczne, liczba doświadczeń
związanych z dana sytuacja stresową” (Strelau 2001 s. 393).
Zamiast pojęcia „stres” Maria Tyszkowa (1977, 1986) posługuje się
pojęciem psychologicznym „sytuacja trudna”, nie gdyż jak twierdzi jest
ono bardziej komunikatywne bo zostało zaczerpnięte z języka
potocznego. Ponadto bardziej niż terminy frustracja czy stres, wywołuje
skojarzenie z działaniem zewnętrznych czynników sytuacji jednostki, o
których uwypuklenie chodzi, gdy mówimy o trudnej sytuacji. Przyjmuje
ona, że stres jest reakcją na sytuację trudną, która jest bodźcem
wywołującym stres. Sytuacje trudne (stresowe) charakteryzują się tym, że
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stanowią różnego rodzaju i stopnia zagrożenia dla jednostki. Zakłócają
lub uniemożliwiają jej celowe działania, zaspokojenie potrzeb, wywołują
przykre przeżycia emocjonalne i powodują stany silnego napięcia
emocjonalnego, wzmożonej aktywizacji, który obciąża lub przeciąża
system regulacji zachowania. Stres jest źródłem chorób, określanych jako
psychosomatyczne, do których zalicza się m.in. wrzody żołądka, alergie,
astmę, migrenę. Przypisuje mu się rolę mechanizmu pośredniczącego w
powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych
(Wrześniewski 2000 a), zachowań antyzdrowotnych o charakterze
nałogowym i autodestruktywnym, jak również przyczyną zaburzeń
zachowania w przystosowaniu społecznym jednostki.
Dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
przyczyną przeżywania stresu mogą być takie zadania jak: głośne
czytanie, odpowiedź ustna w sytuacji ekspozycji społecznej przed klasą,
podczas której trzeba szybko przypominać sobie nazwy, nazwiska, daty,
sytuacja pisania dyktanda, szczególnie w niekorzystnych warunkach
(presja czasu, hałas). Trudną dla tych uczniów jest sytuacja, gdy nie są w
stanie zapisać na lekcji wszystkich informacji, bo nie nadążają za tempem
pracy innych uczniów lub nie mogą przystąpić do rozwiązywania zadań
matematycznych na klasówce, bo nie rozumieją treści przeczytanych
danych lub poleceń. Przyczynami są, warunkujące dysleksję, właściwości
osoby wykonującej zadanie takie jak zaburzenia funkcji poznawczych
(uwaga, pamięć, percepcja – przetwarzanie wizualne i słuchowe, funkcje
językowe) i motorycznych (niesprawność manualna, wada wymowy). Inną
grupą przyczyn typowych dla osób z dysleksją, są jej cechy osobowości
takie jak niewiara we własne możliwości, niestabilna samoocena,
przewidywanie niepowodzenia, obniżenie nastroju, lęk i często
towarzyszące dolegliwości psychosomatyczne.
Typy trudnych zadań, szczególnie dla osób z dysleksją to (Tyszkowa
1977, s. 199):
1/ zadania nowe, gdy osoba nie ma wiedzy i przyswojonego sposobu
pracy (brakuje jej gotowych schematów poznawczych i
czynnościowych do ich wykonania);
2/ zadania z górnej granicy możliwości, które wymagają maksimum
wysiłku, co w efekcie powoduje sytuację przeciążenia;
3/ zadania złożone, gdy należy wykonać więcej niż jedną czynność,
czy też realizować więcej niż jeden cel;
4/ zadania zmienne, gdy wykonuje się jedne po drugich odmienne
czynności lub w porządku sobie nieznanym;
5/ zadania konfliktowe, gdy jednostka dąży do zrealizowania
równocześnie co najmniej dwóch sprzecznych celów.
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Zakłócenia w realizacji tych trudnych zadań powodują obciążenie
systemu regulacji psychicznej, wywołują negatywne emocje i tym samym
zwiększają prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Wywołuje to nowe
emocje negatywne, wtórnie pogarszające warunki wykonywania zadań i
dalsze błędy (Tyszkowa 1986). Tak działa mechanizm „błędnego koła”,
wzajemnie warunkujących się przyczyn zaburzeń i ich skutków. Utrwala
on pierwotne zaburzenia i wywołuje zaburzenia wtórne.
W trudnych sytuacjach przeciążenia, które w przypadku osób z dysleksją
związane są nie tylko z wykonywaniem zadań angażujących czytanie i
pisanie, typowe reakcje to: nadmierna pobudliwość, następnie osłabienie
koncentracji uwagi i wreszcie zmniejszenie efektywności uczenia się
(Tyszkowa 1977). Obserwując uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się matematyki podczas rozwiązania trudnego zadania, Edyta
Gruszczyk-Kolczyńska (1994) stwierdziła gwałtowne narastanie napięcia i
emocji ujemnych, silną regresję zachowań, nadmierne zmęczenie i
dążenie do szybkiego przerwania zadania (rezygnacja, odmowa pracy,
negacja, uniki).
Uczeń z racji uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych codziennie narażony
jest na stres, co w przypadku dzieci wrażliwych i ambitnych prowadzi do
nieprawidłowości w kształtowaniu się obrazu samego siebie. Badania nad
samooceną uczniów dyslektycznych i uczniów z trudnościami w uczeniu
się bez dysleksji prowadził P. Gindrich (2002). Wyniki uzyskane za
pomocą Kwestionariusza „Jaki jesteś?” Pauliny Sears wskazują, że
uczniowie z dysleksją prezentują niższy poziom samooceny w trzech
podskalach, badających: stosunek do nauki i własnych możliwości
intelektualnych, stosunek do nauczycieli i stosunek do siebie
i innych ludzi.
Badania Ireny Srokosz (2004), przeprowadzone w roku szkolnym
2001/2002 w grupie 173 uczniów liceum ogólnokształcącego w Elblągu,
wskazały jakie sytuacje szkolne uczniowie oceniają jako trudne:
 otrzymanie oceny niedostatecznej (22,2%),
 odpowiedź ustna przy tablicy (20,6%),
 niezapowiedziane sprawdziany (12,7%),
 nieprzyjemne komentarze i uwagi (10,4%),
 zbyt duża ilość nauki (7,5%), niepowodzenia na lekcji wychowania
fizycznego (6,4%),
 niezawiniony brak pracy domowej (5,8%),
 praca z książką (5,2%),
 niesprawiedliwe ocenianie (4,6%),
 konieczność szybkiego notowania (2,3%),
 niedocenianie starań ucznia (2,3%).
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Inne sytuacje trudne, związane z postępowaniem nauczycieli to:
surowość w ocenianiu, niesłuszne posądzanie, nielojalność, a nawet:
mściwość, poniżanie, wyśmiewanie uczniów, złośliwość, faworyzowanie
jednych a gnębienie innych uczniów, krzykliwość, nietaktowne
zachowanie (wyśmiewanie ucznia, wyszydzanie) wybuchowość,
agresywność i „nerwowość” nauczycieli ( Dudzikowa, 1990, za Sorokosz
2004; Tyszkowa 1993).
Zwraca uwagę różnorodność sytuacji trudnych, które powstają w wyniku:
złych relacji między uczniem i nauczycielem, złej organizacji dydaktyki i
oceniania (zbyt wysokie i nieprzewidywalne wymagania), formalizmu i
nieracjonalnego podejścia do uczniów, rygoryzmu oraz manipulowania
lękiem przed niepowodzeniem. Podobne sytuacje trudne mogą przeżywać
dorośli w miejscu swojej pracy np. w relacji ze swoim szefem. Tym są to
bardziej dolegliwe sytuacje, że dorosłe osoby często wychodzą ze szkoły
z poczuciem iż nie radzą sobie tak dobrze jak inni, z niską lub bardzo
labilną samooceną.
Ogromne znaczenie ma zatem odpowiedź na pytanie: jak radzić sobie ze
stresem? Radzenie sobie w sytuacjach trudnych według Strelaua ma
funkcję regulacyjną, która polega na utrzymaniu „adekwatnej równowagi
pomiędzy wymaganiami a możliwościami lub na redukowaniu
rozbieżności miedzy nimi”(2000 s. 95). Istnieją indywidualne różnice w
sposobie reagowania na stres, który określamy jako styl radzenia sobie
ze stresem, określany jako „trwała osobowościowa dyspozycja jednostki
do określonego zmagania się z sytuacjami stresowymi” (Wrześniewski
2000b s. 46).
Według klasyfikacji N.S. Endlera i J.D. Parkera (1990) wyróżnia się trzy
typowe sposoby (style) radzenia sobie ze stresem:
 styl skoncentrowany na zadaniu (task oriented),
 styl skoncentrowany na emocjach (emotion oriented)
 styl skoncentrowany na unikaniu (avoidance oriented).
Zależnie od tego jak ludzie spostrzegają sytuacje trudne (jako:
niebezpieczne, wyzwanie, zagrożenie, możliwe lub niemożliwe do
kontrolowania), podejmują określone sposoby zaradcze. I tak: zadaniowy
styl jest preferowany w działaniu gdy sytuacja trudna spostrzegana jest
jako bezpieczna lub jako wyzwanie. Emocjonalny styl łączy się przede
wszystkim ze spostrzeganiem sytuacji jako zagrożenie lub jako
niemożliwą do kontrolowania. Styl unikowy to angażowanie się w
czynności zastępcze, gdy sytuacja wydaje się zbyt trudna.
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Każdy z stylów radzenia sobie ze stresem obejmuje charakterystyczny dla
danej osoby zbiór strategii, z których część uruchamiana jest w konkretnej
sytuacji stresowej.
Badania Ireny Sorokosz (2004) wykazały, że istnieją istotne różnice w
wyborze strategii rozwiązywania szkolnych sytuacji trudnych,
dokonywanych przez młodzież zależnie od posiadania diagnozy dysleksji
rozwojowej oraz poziomu osiągnięć szkolnych. Uczniowie z dysleksją
osiągający niskie wyniki w nauce stosują tyle samo sposobów aktywnych,
co unikowych. Badaczka wyjaśnia to rozbieżnymi doświadczeniami
szkolnymi tych dzieci, które zależnie od rodzaju zadań osiągają w nich
sukces, są bowiem inteligentne i twórcze, bądź też przeżywają klęskę, bo
zadanie wymaga określonych sprawności, które są w tym przypadku
deficytowe. Taka zmienność doświadczeń stanowi o tym, że słabi
uczniowie dyslektyczni przejawiają tyle samo zachowań ukierunkowanych
na unikanie problemu, co i rozwiązywanie zadań.
Grupa osiągających sukces uczniów dyslektycznych i nie-dyslekstycznych
wykazuje podobne cechy: strategie skoncentrowane na zadaniu, a zatem
preferuje aktywne pokonywanie trudności, planowanie i
rozwiązanie zadania.
Wczesne rozpoznanie dysleksji i udzielenie uczniowi pomocy w formie
zajęć terapii pedagogicznej nie tylko uczy „się uczyć”, eliminuje
zaburzenia podstawowe i zmniejsza prawdopodobieństwo nawarstwiania
się na nich zaburzeń wtórnych, emocjonalno-motywacyjnych, ale
jednocześnie pozwala na wypracowanie odpowiednich form reagowania
na sytuacje trudne i opanowanie efektywnych strategii radzenia sobie ze
stresem.
Długotrwały wysiłek związany z pracą nad doskonaleniem czytania i
pisania, uwieńczony kolejnymi, nawet drobnymi sukcesami, kształtuje
przekonanie o własnych kompetencjach i skuteczności. To zaś daje
poczucie sprawstwa, stanowiąc wzmocnienie kształtuje aktywną postawę
wobec trudności, podnosi poziom wytrwałości w dążeniu. Jest więc
czynnikiem motywującym do podejmowania wysiłków w kierunku
rozwiązania problemu, dzięki czemu dziecko uczy się najefektywniejszej
strategii zaradczej: koncentracji na zadaniu i wypracowaniu skutecznych
nawyków reagowania na sytuacje trudne. Ich cechy to realizm w
ocenianiu sytuacji, pewność siebie i potrzeba działania (Pusz 1999).
Natomiast częste niepowodzenia w rozwiązywaniu zadań, uwarunkowane
nieprawidłowym rozwojem funkcji poznawczych i motorycznych, budują
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przekonanie o braku kompetencji i możliwości poradzenia sobie, wywołuje
poczucie bezradności, co sprzyja wycofywaniu się i bierności, a w efekcie
wytworzeniu nieefektywnej strategii unikania.
Ważne jest zatem aby dorośli umiejętnie dobierali zadania do możliwości
uczniów i strefy ich najbliższego rozwoju, zgodnie z koncepcją
L.Wygotskiego . Uzyskane sukcesy będą stanowiły podstawę do
kształtowania ich aktywnych postaw wobec wymagań szkolnych jak i
innych sytuacji zadaniowych i społecznych. Jest to ważne przesłanie
również dla dorosłych osób z dysleksją , aby nie rezygnując z ambitnych
celów stopniowo zbliżali się do ich realizacji, by wyznaczali sobie zadania
na miarę aktualnych możliwości i sięgali po kolejne, trudniejsze.
Świadomość stresogennej roli szkoły powinna skłonić rodziców i
nauczycieli do przygotowania do niej dzieci. Powinni je hartować, ucząc
jak pokonywać trudności, przeżywać niepowodzenia, walczyć, ale i godzić
się z przegraną, nie załamywać się lecz podejmować kolejne próby
rozwiązania zadania i myśleć pozytywnie wierząc w ostateczny sukces.
W związku z negatywnymi konsekwencjami niepowodzeń szkolnych w
postaci reakcji nerwicowych, lękowej postawy wobec otoczenia, fobii
szkolnej, zaburzeń psychosomatycznych utrzymujących się jeszcze w
dorosłości, potrzebne jest wsparcie emocjonalne tych osób, a niekiedy
oprócz terapii pedagogicznej także oddziaływania psychoterapeutyczne.
Osoba z dysleksją powinna doświadczyć bezpieczeństwa i zaufania do
osób udzielających jej pomocy, mieć możliwość mówienia o swoich
przeżyciach i uczuciach, wynikających z porażek, ale i o swoich
sukcesach w różnych dziedzinach działalności. Konieczne jest stworzenie
warunków do rozwijania umiejętności i talentów, dzięki uczestnictwu w
zajęciach związanych ze sztuką, sportem, działalnością charytatywną, w
ramach wolontariatu itp. Poczucie sprawstwa, skuteczności w działaniu,
sukcesu, kontroli nad sytuacją daje poczucie bezpieczeństwa, adekwatną
samoocenę, a to jest najlepszym wyposażeniem w zetknięciu się z
sytuacją trudną, ponieważ pozwala przezwyciężyć stres i wykształcić
odpowiednie strategie zaradcze.
5. Bądź sobą!
Osoby z dysleksją już od dzieciństwa w sposób negatywny zwracają na
siebie uwagę otoczenia: początkowo tylko rodziców, potem także swoich
rówieśników, a wreszcie same zaczynają odczuwać, iż ich osiągnięcia są
nieadekwatne wobec oczekiwań i wymagań innych osób, jak i własnych
aspiracji. W dalszym okresie życia poszerza się obszar ich
„nieadekwatności” wobec wymagań przedszkola, następnie nauczycieli w
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szkole i wreszcie ich szefów w zakładzie pracy. Dzieje się tak dlatego, że
osoby z dysleksją rozwijają się już w dzieciństwie niezgodnie z
rozwojowymi standardami. W nietypowym wzorcu ich rozwoju pojawiają
się zachowania odbiegające od normy co dziwi, niepokoi a nawet oburza
ich opiekunów, którzy czują się odpowiedzialni za ich rozwój i edukację.
Jako dzieci mało raczkują, późno zaczynają mówić, długo używają „sobie
tylko zrozumiałej mowy” , przekręcają słowa z powodu czego narażają się
na śmieszność, nie pamiętają nazw, dni tygodnia, wierszyków, nie
wychodzi im rymowanie. Nie garną się do rysowania, unikają zabaw
konstrukcyjnych, są niezgrabne w ruchach, niedbałe w ubiorze. W okresie
szkolnym dołączają się trudności z uczeniem się liter, czytania i pisania.
Słowem są „inne”. Opisane problemy nie pozostają bez wpływu na
psychikę, a szczególnie na sferę emocjonalną. Niektórzy wycofują się z
życia społecznego, przeżywają lęk przed szkołą, pojawia się u nich
lękowa postawa wobec otoczenia, a nawet fobia szkolna. Inne natomiast
rezygnują z rywalizacji o bycie dobrym uczniem, tracą motywację do
nauki i pracy nad sobą. Poszukując gdzie indziej satysfakcji, niekiedy
wchodzą na drogę działalności antyspołecznej. Na zasadzie mechanizmu
błędnego koła lub spirali, na pierwotne zaburzenia funkcji poznawczych i
wykonawczych zaczynają się nawarstwiać coraz poważniejsze zaburzenia
emocjonalne i rozwoju osobowości (niska samoocena, poczucie mniejszej wartości, bezradności).
Oba te niekorzystne sposoby reagowania na sytuacje trudne pojawiają się
gdy dziecko nie ma wystarczająco mocnego wsparcia w rodzicach, gdy
nie spotka rozumiejącego i życzliwego nauczyciela. Jeśli ma takie
szczęście, jest w stanie podjąć skuteczną pracę nad swoimi problemami
w dwojakim kierunku: korekcji stwierdzanych zaburzeń, które utrudniają
postępy szkolne oraz kompensacji – rozwijania mocnych stron
funkcjonowania, potencjalnych uzdolnień, talentów oraz kształtowania
mocnych mechanizmów obronnych do radzenia sobie w stresowych
sytuacjach. Sprzyjające okoliczności stwarzają także nowe technologie
ułatwiające czytanie i pisanie, a więc i funkcjonowanie w szkole.
Wraz z dojrzewaniem osobowości i wchodzeniem w dorosłość, osoba z
dysleksją musi być w pełni świadoma swoich własnych zasobów:
negatywów - ograniczeń i pozytywów - możliwości rozwojowych. Nie jest
korzystne gdy dysleksja jest, jak to się czasem określa, „ukrytym
kalectwem”, zarówno dla otoczenia jak i dla samej tej osoby. Osoba z
dysleksją powinna akceptować siebie, pracując nad sobą musi zmienić to
co da się zmienić i polubić to, czego zmienić się nie da. Musi być sobą.
To pozwoli jej znaleźć w społeczeństwie satysfakcjonujące dla siebie
miejsce i budować korzystne perspektywy życiowe.
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Część czwarta:

W stronę
zatrudnienia
W stronę zatrudnienia
Bernard Quinn
W stronę zatrudnienia
Niniejszy rozdział zawiera informacje i porady, które mogą być
przydatne dla wszystkich, ta szczególnie dla osób z problemem
dysleksji, którzy myślą o zmianie pracy, poszukują jej albo chcą
awansować/zmienić pracę w ramach tej samej organizacji. Aby
przedstawić Czytelnikom skuteczne podejście do znalezienia nowej
pracy, awansowania lub maksymalnego wykorzystania swojej
obecnej pracy, opieramy się na informacjach z naszej książki. Być
może minęło już kilka lat, odkąd ostatnio zmienialiście pracę, a więc
ten rozdział jest także przeznaczony dla Was, aby pomóc nabrać
świeżego podejścia do kwestii nowej posady.
Szukanie pracy – podejmowanie decyzji
Nikt, bez względu na to czy ma problemy z dysleksją, czy nie, nie
dopasuje się w 100% do wymagań pracy, którą rozważa. Decydując się
na pracę musimy ostrożnie dostosować to co mamy do zaoferowania do
wymagań danej posady, w zakresie umiejętności, doświadczenia, wiedzy i
cech osobowości. Dysleksja łączy się z mocnymi stronami, jak
i z trudnościami.
Jeśli zdiagnozowano u ciebie dysleksję, możesz wykorzystać informacje
zawarte w twojej diagnozie przy podejmowaniu decyzji, jaka praca byłaby
dla ciebie najlepsza. Osoba stawiająca diagnozę powinna udzielić ci
porady, w jaki sposób radzić sobie z dysleksją w nauce lub w pracy. Być
może zostaniesz odesłany do nauczyciela -terapeuty, specjalisty od
dysleksji, lub trenera, aby otrzymać pomoc w opanowaniu najlepszych
metod radzenia sobie z dysleksją. Wykorzystaj te informacje.
Jeśli diagnoza została postawiona, gdy byłeś jeszcze w szkole, powinno
ci pomóc w zrozumieniu trudności, z jakimi się zmagasz. Okaże się jak
się uczysz, w jaki sposób przetwarzasz informacje. Dowiesz się, jakie
środowisko nauki najbardziej ci odpowiada - czy jest to takie, w którym
najpierw jest ci powiedziane, a potem pokazane co masz robić, czy też
takie, w którym instrukcje opisane są raczej na kartce papieru. Informacje
te możesz wykorzystać w życiu co dziennym i także w pracy.
Jeśli diagnoza została postawiona w pracy albo w czasie przygotowań do
jej podjęcia, wnioski z niej powinny ci podpowiedzieć, jakie zadania mogą
stanowić dla ciebie problem i będą wymagały zastosowania specjalnych
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strategii radzenia sobie, np. hałaśliwe środowisko, utrudniające
koncentrację, pisanie długich raportów, itd.
Poznaj swoje mocne i słabe strony
Jeśli zdiagnozowano cię, bądź zbadano pod kątem dysleksji oznacza to,
że masz dodatkową przewagę nad wieloma osobami poszukującymi
pracy, którzy nie mają takiego problemu z uczeniem się. Większość ludzi
nie zna swoich mocnych i słabych stron, nie wie też jak się efektywnie
uczyć. Dzięki badaniu diagnostycznemu i wnioskom z nieg uzyskujesz
informacje o tym, jak najlepiej możesz się uczyć i jak dysleksja wpływa
na wykonywaną przez Ciebie pracę. Są to dla ciebie duże korzyści!
Jeśli masz problem dysleksji i szukasz nowej pracy, musisz przede
wszystkim pomyśleć o swoich mocnych stronach, np.:
 Czy radzę sobie z ludźmi?
 Czy potrafię się dobrze komunikować?
 Czy potrafię łatwo rozwiązywać problemy w myślach za
pomocą obrazów?
Pozytywne odpowiedzi na powyższe pytania, to często spotykane atuty
związane z dysleksją. Możesz mieć te, a także wiele innych. Wszystkie
one / znalezione zalety uczynią cię atrakcyjnym/atrakcyjną pracownikiem
dla potencjalnego pracodawcy.
Musisz także pomyśleć o swoich słabych stronach, związanych z dysleksją, np.:
 Czy łatwo zapominam/mylę instrukcje?
 Czy zmagam powoli się z dyskusjami w grupie, podczas gdy inni
mówią szybko?
 Czy gubię się w nieznanych miejscach lub budynkach?
Kiedy poznasz swoje słabości musisz pomyśleć o tym, jak możesz sobie
z nimi radzić, np.:
 Czy jeśli zmagasz się z informacjami podanymi na listach, to
pomaga ci używanie kolorów?
 Czy jeśli masz problemy z zapisywaniem podczas zebrań, to
zastosowanie dyktafonu (tak, by nie trzeba było robić notatek) daje
twojemu umysłowi „przestrzeń do myślenia”?
 Czy jeśli męczysz się z pisaniem listów/raportów, to pomocne jest
dla ciebie oprogramowanie pozwalające ci na mówienie
zamiast pisania?
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Wiedza jak radzić sobie z zadaniami,których wykonanie utrudnia
dysleksja, to jeden z kluczy do odniesienia sukcesu w poszukiwaniu
nowej pracy, utrzymaniu dotychczasowejczy osiągnięciu awansu i rozwoju
zawodowego. Dlaczego? Ponieważ, im lepiej zrozumiesz swoje problemy
związane z dysleksją i wykorzystujesz jej specyfikę do działania na swoją
korzyść, tym łatwiej będzie ci przekonać do niej innych.
Czytaj ogłoszenia o pracy w sposób właściwy
Musisz popatrzeć na ogłoszenie o pracy, by się przekonać czy twoje
mocne strony odpowiadają wymaganym kwalifikacjom oraz ile będziesz
mieć zalet, odpowiadających danemu stanowisku. Profesjonalnie
napisane ogłoszenia o pracy są przygotowywane jako pierwszy etap w
doborze kandydatów. Opisują pokrótce wymagane cechy osoby, takie jak
energiczność, entuzjazm, kreatywność, jak również 2-3 kluczowe
umiejętności oraz rodzaj wymaganego doświadczenia.
Wypełniając podanie i przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej
zachowaj w pamięci ogłoszenie o pracy o którą się starasz, ponieważ
jest ono zarazem dobrym streszczeniem tego, czego będzie się od ciebie
wymagać. Zapamiętanie ogłoszenia pomoże ci skupić się na tym, co
powinieneś/powinnaś powiedzieć pracodawcy o sobie, zgodnie z
pożądanymi wymaganiami.
Istnieje możliwość przeglądania ogłoszeń o pracy za pośrednictwem
Internetu. Gazety mają strony internetowe dotyczące pracy, umieszczone
na swoich witrynach. Pracodawca może podać swój adres internetowy w
ogłoszeniu, dzięki czemu możesz ściągnąć jego ofertę na swój komputer,
czyniąc ją łatwiej dostępną dla siebie. Jeżeli jednak nie masz komputera,
możesz poprosić kogoś znajomego, żeby ci przeczytał daną ofertę.
Zgłaszanie się do pracy
Rozumienie opisu pracy i specyfikacji personalnych
Zgłaszając swoją kandydaturę na daną posadę możesz uzyskać opis
pracy oraz wymogi dotyczące pracowników, razem z listem towarzysz
ącym, który poinstruuje cię co do napisania listu motywacyjnego lub
wysłania CV. Czasem można także znaleźć internetową dokumentację
dotyczącą samej pracy, zawierającą dodatkowe informacje. Wszystkie te
dane są wygenerowane w edytorze tekstowym. Jeśli oferta i
dokumentacja internetowa nie wyjaśniają jak zdobyć potrzebne ci
informacje w formacie elektronicznym, możesz poprosić drogą milową o
elektroniczną kopię tych dokumentów. Wówczas będziesz w stanie
wykorzystać komputer w celu zwiększenia sobie dostępu do
tych materiałów.
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Opis pracy może zajmować jedną lub kilka stron. Będzie zawierał opis
zadań i obowiązków. Specyfikacja osobowa zawierać będzie listę
koniecznych i pożądanych kryteriów dla osoby, którą chcą zatrudnić na
dane stanowisko, wymieniając potrzebne:






Umiejętności
Doświadczenie
Kwalifikacje (jeśli posiadasz kwalifikacje przydatne w
wybranej profesji)
Wiedzę
Cechy osobowości (np. umiejętność pracy w zespole, umiejętność
pracy samodzielnej, energiczność, dotrzymywanie terminów, itd.)

Większość komisji rekrutacyjnych będzie oceniać twoje podanie
porównując je z kryteriami zawartymi w specyfikacji osobowej. Kryteria
pożądane są brane pod uwagę tylko, gdy po wstępnym procesie
eliminacji na liście osób przyjętych na rozmowę kwalifikacyjną znajdują
się kandydaci o takich samych rezultatach. Może także dojść do sytuacji,
gdzie kryteria pożądane zostaną wykorzystane tylko na etapie rozmowy
kwalifikacyjnej. Mimo wszystko powinieneś/powinnaś w swoim podaniu o
pracę wykazać, w jaki sposób spełniasz pożądane kryteria.
Spójrz na zadania i obowiązki oraz na wymagane i pożądane kryteria
do pracy. Wynotuj te zadania i kryteria, na podstawie
poniższych wytycznych:





W których miejscach spełniasz kryteria lub zadania, ale z pewnymi
trudnościami, ze względu na swoją dysleksję.
W jaki sposób już spełniasz te kryteria i zadania.
Kiedy w przeszłości radziłeś/radziłaś sobie już z podobnymi
wymaganiami i zadaniami, jak te wymienione w nowej pracy.
Które z tych zadań są dla ciebie nowe i jak możesz im sprostać.

Następnie wykorzystaj te notatki jako pomoc przy wypełnianiu podania o
pracę i przygotowywaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Zrozumienie i wypełnianie formularzy podaniowych
Większość ludzi zmaga się z formularzami podaniowymi. Ich układ może
być bardzo formalny, mylący lub złożony. Niektóre mają tylko dwie strony,
inne to wydrukowane książeczki albo zestawy powiązanych formularzy.
Jeśli masz problemy z dysleksją, to czytanie i wypełnianie formularzy
może być dla ciebie wyjątkowo trudne. Nawet dla osób korzystających z
specjalnego oprogramowania analiza formularzy może być kłopotliwa.
W stronę zatrudnienia

79

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

Naturalnie jednak podanie o pracę jest niezbędnym elementem w
procesie szukania zatrudnienia, ponieważ to od niego zależy, czy
zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Ważne jest zatem,
aby wypełnić je w odpowiedni sposób. Właściwe wypełnienie podania
opiera na dwóch jego aspektach – jak ono wygląda i o czym mówi.
Przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego pomocny w dobraniu
stosownych słów może być edytor tekstu w twoim komputerze. Również
ty sam/sama, czytając formularz na głos lub ktoś kto sprawdzi wypełniony
przez ciebie formularz. Bez względu na to czy masz problemy z dysleksją
czy nie, zawsze dobrze jest poprosić kogoś o przejrzenie gotowego
formularza, przed wysłaniem go do pracodawcy.
Odręczne wypełnianie formularza zgłoszeniowego
Wygląd podania o pracę jest ważny. Należy zdecydować, czy wypełnić je
odręcznie, czy też na komputerze. Wiele osób z problemem dysleksji ma
trudne do odczytania pismo, jak również problemy z takimi zagadnieniami
jak pisownia, czy wybór właściwego słowa.
O ile niesprawiedliwie byłoby zostać ocenionym przez pryzmat swojego
pisma, to jednak takie sytuacje mają miejsce. Co więcej, negatywnie
przyjęte pismo odręczne, może wpłynąć na komisję także przy ocenie
innych naszych cech, np. inteligencji. Niektórzy pracodawcy wymagają,
by formularze wypełniać odręcznie.
Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś polecenie wypełnienia formularza odręcznie,
musisz podjąć szereg decyzji:






Czy będziesz pisać najlepiej jak potrafisz?
Czy wytłumaczysz drogą listową dlaczego twoje pismo odręczne
wygląda tak jak wygląda, lub dlaczego formularz został
wydrukowany, a nie wypełniony odręcznie?
Czy podyktujesz swoje odpowiedzi osobie, która następnie wypełni
twoimi słowami formularz?
Czy wyjaśnisz, że odpowiedzi dyktowałeś innej osobie oraz
przyczynę takiego stanu rzeczy?

Podczas, gdy wśród pracodawców zwiększa się świadomość
niepełnosprawności, ujawnienie posiadania dysleksji przed pracodawcą
jest wciąż decyzją, którą powinieneś/powinnaś poważnie rozważyć.
Możesz zaznaczyć, że twoja decyzja o nie pisaniu odręcznie to jedna z
stosowanych przez ciebie strategii radzenia sobie z dysleksją.
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Na uzasadnienie tego możesz:




Wyjaśnić skuteczność swojej strategii.
Wykazać, że w poprzednich miejscach pracy strategia ta nie
utrudniała ci wypełniania dobrze swoich obowiązków.
Przedstawić przebieg swojego dotychczasowego zatrudnienia
jako dowód.

Możesz w podaniu ujawnić swoją dysleksję oraz jej wpływ na ciebie. Jest
to decyzja, którą musisz podjąć sam/sama. Jeżeli zdecydujesz się
ujawnić swoją dysleksję ryzykujesz niedostatnie się na rozmowę o pracę.
Jednakże wielką zaletą takiego podejścia, daleko przewyższającą ryzyko,
jest to, że jesteś uczciwy i że nie grozi ci późniejsze „wykrycie”. Każdy
dodatkowy stres zmniejsza twoje szanse na rozmowie kwalifikacyjnej, tak
więc poprzez ujawnienie swojego problemu podczas składania podania o
pracę eliminujesz napięcie związane z ukrywaniem dysleksji.
Pamiętaj też, że jeśli napiszesz jak skutecznie radziłeś/radziłaś sobie z
dysleksją w poprzednich pracach, powinno to uspokoić większość obaw
ze strony nowego pracodawcy.
Prezentowanie swojego doświadczenie, umiejętności i słabych stron
Większość formularzy aplikacyjnych poświęca całą stronę opisowi tego,
jakie spełniasz wymagania postawione w danej pracy oraz dodatkowym
informacjom uzasadniającym twoje podanie.
To jest najważniejsza strona w całym formularzu. To na niej pracodawca
będzie szukał :



Przyczyn, dla których nie spełniasz niezbędnych kryteriów
Informacji dotyczących twojego doświadczenia w wykonywaniu
zadań stawianych w nowej pracy.

Wszystkie komisje eliminacyjne oczekują na pierwszej stronie jasno
ustrukturalizowanej odpowiedzi. Dla wielu osób z problemem dysleksji
strukturalizacja i porządkowanie informacji może być bardzo trudne.
Najprostszym i najlepszym sposobem na poradzenie sobie z tą częścią
aplikacji jest wykorzystanie umieszczonego w ogłoszeniu pracodawcy
opisu pracy i specyfikacji osobowej w charakterze planu.
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Na pustej kartce papieru lub ekranie komputera:






Wypisz rodzaje zadań oraz zasadnicze i pożądane kryteria
jako podtytuły.
Następnie pod każdym wpisz swoje odpowiedzi.
Odpowiedzi mają być krótkie i rzeczowe.
Dołącz konkretne / rzeczywiste przykłady z przebiegu swojego
dotychczasowego zatrudnienia (tam gdzie to możliwe).
Najpierw opisz podstawowe, potem pożądane kryteria.

Zaskakujące jest to, że wiele osób, zarówno z dysleksją, jak i zdrowych,
nie wypełnia formularzy w ten właśnie sposób. Tymczasem użycie
opisanej metody oznacza, że nie musisz martwić się kwestią
ustrukturalizowania informacji.
Ważną informacją związaną z tą częścią podania jest fakt stosowania
punktów przez komisje eliminacyjne. Zasadnicze i pożądane kryteria
umieszczone są na listach w tej samej kolejności co w opisie pracy, dzięki
czemu ocenianie jest szybkie, łatwe i sprawiedliwe. Zatem, przez
ustrukturalizowanie tej strony w podaniu o pracę, pomagasz komisji
dokonać wyboru twojej osoby do rozmowy kwalifikacyjnej.
Korzystanie z CV (Historia twojej edukacji i pracy)
Jeżeli jeszcze nie posiadasz CV powinieneś/powinnaś je przygotować.
CV mówi ludziom wszystko co chcą wiedzieć o tobie w kontekście pracy.
Jest wiele stron internetowych z przykładowymi CV, możesz także
poprosić o pomoc innych. Gdy już sporządzisz swoje CV, wszystkie
informacje, których możesz potrzebować do wypełnienia jakiegokolwiek
podania o pracę będą się znajdować w jednym miejscu. Wszystkie dane
będą zebrane w sposób uporządkowany i logiczny. Poprzez
zaprezentowanie swojego CV możesz udowodnić jak dobrze potrafisz:




Zarządzać informacjami.
Układać informacje.
Przedstawiać informacje.

Czasami pracodawca na początek życzy sobie tylko CV. Jeżeli w
ogłoszeniu o pracę nie ma informacji, że nie przyjmują CV, zawsze
wysyłaj je razem ze swoim podaniem.
CV może na końcu zawierać opis twoich problemów wynikających z
dysleksji. W tym miejscu możesz, za pomocą przykładów z przebiegu
własnej edukacji i zatrudnienia, wykazać, że radzisz sobie z dysleksją w
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pracy. oraz że wiąże się ona z pewnymi atutami. Bardzo ważne jest, by
opisowi słabej strony towarzyszył także opis mocnej.
Jednym z największych błędów jakie wszyscy ludzie popełniają w związku
z redagowaniem CV jest wysyłanie tego samego dokumentu za każdym
razem, gdy starają się o nową pracę. Należy nałożyć poprawki na CV,
dostosowując je tym samym do nowej oferty pracy. W ten sposób
zwiększamy swoje szanse na dostanie się na rozmowę kwalifikacyjną.
Dostosowywanie swojego CV do każdej pracy oznacza, że możesz
wybrać najistotniejsze przykłady ze swojej historii pracy, które ukazują w
jaki sposób poradzisz sobie z dysleksją wykonując podobne zadania po
objęciu nowej posady.
Kolejny prosty błąd to umieszczanie w swoim CV osób udzielających
referencji – nie rób tego.
Pisanie listu motywacyjnego
Listy motywacyjne są ważną częścią twojej autoprezentacji przed
pracodawcą. Kiedy wysyłasz podanie o pracę w liście motywacyjnym
napisz w 30 słowach oświadczenie, w którym wykażesz jak dalece
spełniasz wymagania stawiane na danym stanowisku. Owo oświadczenie
jest pomocne w trzech kwestiach:




Pomoże pracodawcy w zapamiętaniu twojej osoby
Pomoże ci upewnić się, czy praca jest dla ciebie właściwa
Pomoże ci w udzieleniu odpowiedzi na pytanie rozpoczynające
rozmowę kwalifikacyjną: „Dlaczego chcesz tu pracować?”

Wybieranie osób udzielających referencji
Większość pracodawców będzie wymagać dwóch osób udzielających
referencji. Jedną z nich musi być twój obecny lub ostatni pracodawca.
Drugą możesz sam/sama wybrać. Zawsze próbuj wybierać osoby
działające na tym samym polu, co twoi nowi potencjalni pracodawcy, np.
jeśli chcesz pracować z dziećmi to wybierz na osobę udzielającą
referencji kogoś, kto także pracuje z dziećmi.
Chociaż twoja historia pracy powinna stanowić wystarczający dowód na
to, że możesz wykonywać nową pracę, dobrze byłoby, gdyby jedna z
osób udzielająca referencji mogła potwierdzić, że efektywnie radzisz
sobie z problemami jakie stawia przed tobą fakt posiadania dysleksji.
Najlepiej by tą osobą był twój obecny pracodawca!
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Rozmowy kwalifikacyjne – przygotowanie i radzenie sobie
Dobrą stroną rozmów kwalifikacyjnych jest to, że jeśli otrzymujesz
zaproszenie na taką rozmowę oznacza to, że pracodawca wierzy, iż
możesz sprawdzić się na danym stanowisku. Niestety, jako ludzie
jesteśmy tak zaprogramowani, że zawsze wątpimy w nasze umiejętności
lub wyolbrzymiamy swoje słabe strony i braki. To sprawia, że rozmowa
kwalifikacyjna jest dla wielu osób bardzo stresującym doświadczeniem.
Jeśli masz problem dysleksji, każdy stres może spowodować zamieszanie
w twoich zwykle niezawodnych strategiach wobec dysleksji. Jednym z
kluczy do przygotowania i poradzenia sobie z rozmowami kwalifikacyjnymi
jest wiara w swoje możliwości. Jeżeli uczciwie wypełniłeś/wypełniłaś
swoje podanie o pracę, to nie musisz obawiać się – pamiętaj, że nie
zaprosiliby cię na rozmowę, gdyby nie byli tobą zainteresowani
twoja kandydaturą.
Przed rozmową kwalifikacyjną
Upewnij się, że masz sporządzoną listę wszystkich rzeczy, które będą Ci
potrzebne w dniu rozmowy kwalifikacyjnej abyś mógł/mogła szybko
sprawdzić, czy masz wszystko czego potrzebujesz, np.:





Papiery: list z zaproszeniem na rozmowę, opis pracy, kopia
twojego podania, (dowód tożsamości – przyp. MB).
Notes i długopis.
Zatankowany samochód.
Mapę z zaznaczoną drogą.

Dobrze byłoby pojechać na miejsce rozmowy z tygodniowym
wyprzedzeniem, tak by zapamiętać drogę i znaleźć miejsce do
parkowania. Jeśli nie masz samochodu znajdź najbliższy przystanek
lub stację kolejową.
Podczas rozmowy
Kiedy odpowiadasz na pytania zastanów się, znajdź w pamięci
informację, a potem udziel odpowiedzi. Udzielając odpowiedzi na pytania
trudno jest „usłyszeć siebie”, przekonać się, czy odpowiada się właściwie,
czy odbiega od tematu. Komisja będzie ci dawać drobne wskazówki
wizualne jeśli nie będziesz odpowiadać właściwie, więc patrz na nich tak
często, jak tylko możesz. Jeśli nie rozumiesz pytania lub nie pamiętasz,
co zostało powiedziane (takie rzeczy zdarzają się każdemu, szczególnie
w przypadku pytań złożonych) poproś o powtórzenie pytania. Da to twojej
pamięci czas na „nadgonienie”.
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Jeśli będziesz proszony/proszona o wypełnienie testu (informacja na jego
temat powinna pojawić się w liście zapraszającym na rozmowę), możesz
poprosić o dodatkowe informacje o nim . Jeśli ujawniłeś/ujawniłaś swoją
dysleksję pracodawca może być skłonny do udzielenia ci informacji, które
pomogą ci się przygotować tak, abyś był/była mniej
poszkodowany/poszkodowana w stosunku do innych kandydatów. W
razie potrzeby możesz poćwiczyć do testu z zaprzyjaźnioną osobą.
Zgłaszanie trudności
Decyzja odnośnie zgłoszenia swojemu potencjalnemu lub nowemu
pracodawcy swoich problemów z dysleksją może być dla ciebie trudna. W
większości krajów nie ma prawnego obowiązku ujawnienia swojej
dysleksji. Ujawnienie ma swoje wady i zalety.
Jeśli chcesz się ujawnić masz na to kilka sposobności:





Zgłaszając się do pracy lub awansu (najlepszy moment na
ujawnienie się).
W podaniu o pracę (dobry moment).
Przed lub na początku rozmowy kwalifikacyjnej
(nienajlepszy moment).
Kiedy zaczynasz nową pracę lub przejmujesz inne obowiązki u
tego samego pracodawcy (nienajlepszy moment, ale jeśli chcesz
się ujawnić na tym etapie, zrób to jak najszybciej).

Jeżeli zdecydujesz się ujawnić swoją dysleksję, pokaż jak dobrze sobie z
nią radzisz w pracy, przytaczając jeden lub dwa stosowne przykłady ze
swojej przeszłej lub obecnej posady i edukacji. Odnosząc się w
pozytywny sposób do swojej dysleksji sprawisz, że potencjalny lub nowy
pracodawca skupi się na twoich umiejętnościach i dopasowaniu do
wymagań stawianych w pracy, nie zaś na dysleksji.
Czy powinno się zgłaszać swoje trudności?
Przyjmuje się zasadę, że lepiej jest ujawnić swoją dysleksję przed
potencjalnym pracodawcą. Gdy na przykład starasz się o pracę albo
awans, zgłoszenie swoich problemów z dysleksją oraz tego, jak na ciebie
wpływa pozwoli komisji eliminacyjnej zrozumieć:




Dlaczego twoje pismo odręczne jest szczególne.
Dlaczego twoja pisownia jest niespójna.
Dlaczego zdarza ci się umieścić niewłaściwe słowo w zdaniu.
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W twoim podaniu o awans pracodawca może wymagać od ciebie
uzasadnienia, dlaczego uważasz, że zadania, przydzielone ci wraz z
nowym stanowiskiem – mogą / bedą wymagać od ciebie zastosowania
nowych strategii, aby umożliwić ci radzenie sobie z dysleksją
w przyznanej roli.
Jeżeli potencjalny lub nowy pracodawca wie o twojej dysleksji przed
rozmową kwalifikacyjną, być może otrzymasz możliwość:




Wcześniejszego wglądu w pytania.
Otrzymania dodatkowego czasu na odpowiedź na pytania lub na
wykonanie zadań otrzymanych w trakcie rozmowy.
Zaskarbienia sobie wyrozumiałości komisji na wypadek, gdyby
podczas rozmowy zaczęły ci się mieszać słowa.

W Wielkiej Brytanii takie praktyki są postrzegane jako „rozsądne
dostosowanie się” ze strony pracodawców i odgrywają kluczową rolę w
prawodawstwie brytyjskim, chroniąc interesy pracodawców i
osób niepełnosprawnych.
Najgorsze co może cię spotkać po ujawnieniu swojej dysleksji, to
niedopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak czy w takiej sytuacji
naprawdę chciałbyś/chciałabyś podjąć pracę u takiego pracodawcy?
Twoje prawa i prawodawstwo
We wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje
Dyrektywa 2000/78/EC, ustanawiająca ogólne warunki ramowe dla
równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Informacje odnośnie
dyrektywy można znaleźć pod następującym adresem:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c10823.htm
Kraje członkowskie UE miały przyjąć rozporządzenia wymagane dla
dostosowania się do powyższej dyrektywy do grudnia 2003 roku. W
Wielkiej Brytanii, na przykład, istnieje Ustawa o Dyskryminacji Osób
Niepełnosprawnych z 1995, która obejmuje także osoby z dysleksją.
Ustalenia wejdą w życie w połowie 2007 roku, wraz z tzw. Obowiązkiem
Jednolitej Równości.
Prawa i prawodawstwo mające wpływ na osoby z problemem dysleksji
obejmują prawa związane z Równymi Szansami i Prawami Człowieka
(Narody Zjednoczone [UNHR] i Komisja Europejska [ECHR]).
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W państwach Unijnych istnieje zróżnicowane prawodawstwo w zakresie
osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia. Prawodawstwo antydy
skryminacyjne w Unii Europejskiej znajduje odzwierciedlenie w ustawach
prawa karnego i cywilnego. Nie ma wśród państw członkowskich
spójności w zakresie definicji dyskryminacji.
Istniejące prawodawstwo jest opracowane z myślą o ochronie ciebie i
pracodawcy na wszystkich etapach pracy, od złożenia podania o pracę,
do rezygnacji. To ochronne prawodawstwo obejmuje wolność informacji i
prawo o ochronie danych. Tak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii.
Aby uzyskać więcej szczegółów na temat prawodawstwa w Unii
Europejskiej odwiedź stronę Komisji Europejskiej dotyczącą
prawodawstwa w zakresie zatrudnienia:
http://europa.eu/scadplus/leg/en/s02300.htm
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Część piąta:

W pracy
W pracy
Bernard Quinn
Ten rozdział książki opiera się na poprzednich tak, aby pomóc ci w
maksymalny sposób wykorzystać swoją obecną pracę. Skupia się na
tym, w jaki sposób, przy problemie dysleksji, można panować nad
posiadanymi obowiązkami, korzystać, według potrzeb z technologii
oraz radzić sobie z komunikacją w pracy.
Jeżeli każdego dnia pojawiasz się w pracy z poczuciem niepewności,
odnośnie tego co i w jakiej kolejności robić, masz wrażenie, że czegoś
zapomniałeś/zapomniałaś, że brakuje ci czasu na napisanie sprawozdań
czy przygotowanie spotkania, że pozostajesz coraz bardziej w tyle za
współpracownikami, niniejszy rozdział ci pomoże.
Organizacja pracy
Przygotowanie na następny dzień
Przygotowanie na jutro tak naprawdę zaczyna się dzisiaj. Pod koniec
każdego dnia zostaw sobie 15-20 minut, aby przemyśleć:




Co udało ci się osiągnąć.
Co należy kontynuować następnego dnia.
Jakie nowe zadania należy rozpocząć następnego dnia.

W ten sposób otrzymujesz plan pracy na następny dzień. Zapisz sobie te
obowiązki przed wyjściem z pracy. Wtedy możesz wracać do domu mając
pewność, że plan na następny dzień jest gotowy, a twój umysł może
skupić się na innych sprawach tego wieczoru – może nawet odpocząć!
Jeżeli następnego ranka w pracy pojawi się coś nieoczekiwanego możesz
skorzystać ze swojego planu pracy, aby zobaczyć jak to ewentualnie
dopasować do wyznaczonych już sobie obowiązków - co możesz
przesunąć/odwołać. Konieczna jest jednak dyscyplina – z planu należy
korzystać codziennie. Rozpocznij każdy dzień spędzając 5-10 minut na
sprawdzenie swojego planu. W ten sposób twój umysł będzie skupiony na
zadaniach czekających cię tego dnia.
W każdej pracy istnieją zadania, które muszą być wykonywane
codziennie, co tydzień. Są to rutynowe czynności, takie jak: otwieranie
korespondencji, sprawdzanie poczty elektronicznej, otwieranie biura,
sprawdzanie stanu tuszu w drukarce, itd. Te zadania powinny być
rozpisane w twoim „planie rutynowym”. Im szybciej wejdziesz w
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systematyczność w swoim działaniu , tym szybciej poczujesz, że masz
kontrolę nad swoja pracą, co zwiększy prawdopodobieństwo wykonania
zadań na czas. Jeżeli nigdy nie przygotowywałeś/przygotowywałaś planu
rutynowego, zacznij od jutra!
Stwórz rutynę
Pomyśl o zadaniach, które wykonujesz codziennie i umieść je na
pierwszym miejscu na swoim planie. Prawdopodobnie będą to pierwsze
czynności wykonywane z samego rana. Ustal czas ich wykonywania.
Zrobienie ich wprowadzi twój umysł i ciało do pracy, będąc przy tym
dobrą formą trenowania samodyscypliny. Niektóre rutynowe zadania
mogą się powtarzać kilka razy w ciągu dnia. W takich sytuacjach ustal
godziny w jakich będziesz je wykonywać i w miarę możliwości trzymaj się
ich, np. sprawdzanie/przygotowywanie korespondencji:
9:30, 12:00, 15:30.
Umieść swoje grafiki w widocznym miejscu, tak abyś ty i twoi
współpracownicy mogli je widzieć.
Przygotowywanie się na kolejny tydzień/miesiąc
Z zależności od wykonywanej pracy, dzienny plan i plan rutynowy mogą
być wszystkim czego potrzebujesz w celu uzyskania poczucia kontroli.
Pomimo to musisz mieć świadomość, że to co zaplanujesz, dziś wpłynie
na to, co będziesz musiał/musiała zrobić w tym tygodniu i pod koniec
każdego miesiąca. Potrzebujesz trochę innej mapy na każdy kolejny
tydzień i miesiąc.
Pod koniec każdego tygodnia, zanim pójdziesz do domu na weekend, aby
skorzystać z zasłużonego odpoczynku, poświęć 15-20 minut na
zastanowienie się, jakie nowe zadania trzeba zainicjować w poniedziałek i
wypełnić w ciągu następnego tygodnia. W ten sposób otrzymasz plan
pracy na nadchodzący tydzień. W poniedziałek przejrzyj ponownie swój
plan tygodnia, aby uzyskać „mapę” terminów/zadań do wykonania, a
następnie stwórz plan dnia, żeby wiedzieć, co musisz osiągnąć w
danym dniu.
Sporządzanie i zarządzanie listami, i planami pracy
Sporządzanie listów i planów pracy oraz zarządzanie nimi
Jednym z najprostszych planów pracy jest „lista rzeczy do zrobienia”. Jest
kilka sposobów na stworzenie takiej listy, która może być wykorzystana
do dziennych/tygodniowych/miesięcznych zadań. „Listy rzeczy do
zrobienia” przypominają ci, jakie zadania musisz wykonać, bo bardzo
trudno jest o wszystkim pamiętać.
W pracy
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„Lista rzeczy do zrobienia” będzie prawdziwie pomocna, jeśli zadania do
wykonania ułoży się na niej według stopnia ważności ich wykonania oraz
według termionu, kiedy mają być zrobione.
Aby „lista rzeczy do zrobienia” była naprawdę pomocna, należy ułożyć na
niej zadania według stopnia ważności ich wykonania (w jakiej kolejności
powinny być załatwione) oraz według tego, kiedy mają być zrobione.
Ułożenie zadań według ważności może polegać na wypisaniu ich w takiej
kolejności, w jakiej mają być wykonane, umieszczając zadania
priorytetowe na szczycie listy.
Możesz używać kolorów na swojej liście, analogicznie do stosowanego
systemu świateł drogowych. Za pomocą kolorowych pisaków oznacz
kolejne zadania:




Czerwony: najważniejsze/nie cierpiące zwłoki.
Pomarańczowe: te, które muszą zostać wykonane jeszcze
tego dnia.
Zielone: te, które powinny być wykonane tego dnia, ale które
można odłożyć.

Przy listach tygodniowych/miesięcznych posługuj się tymi samymi
zasadami, co przy listach dziennych – musisz je ułożyć według ważności.
Pomocne jest również stworzenie oddzielnych list dla zadań na dany
dzień, tydzień, czy miesiąc, aby nie stały one się zbyt skomplikowane.
Listy zadań do wykonania nie tylko pozwalają zachować kontrolę, lecz
także pomagają w wyjaśnianiu kierownictwu lub kolegom z pracy na jakim
etapie jesteś przy poszczególnych zadaniach. Przez pokazanie listy
możesz im wytłumaczyć także, dlaczego nie jesteś w stanie dodać do niej
nowych obowiązków. Lista pomoże również kierownikowi, gdy ten będzie
chciał popracować z tobą nad wpasowaniem do grafiku nowych,
nieoczekiwanych, ale pilnych zadań.
Zarządzanie swoim miejscem pracy
„Porządek na biurku oznacza porządek w głowie”. Zarządzanie miejscem
pracy jest kolejnym kluczowym elementem, ułatwiającym zachowanie
kontroli nad swoją pracą. Jeżeli twoje biurko lub miejsce pracy jest
bezładną stertą papierów, raportów, teczek, narzędzi, itp., wtedy każdy
twój dzień będzie się zaczynał podobnym bałaganem.
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Aby zorganizować swoje miejsce pracy i utrzymywać je w porządku
należy stworzyć przestrzeń, używając tych samych tacek lub szuflad na
których zawsze będą te same rzeczy, podpisując lub oznaczając tacki
leżące na biurku lub szuflady w następujący sposób:





DO WYKONANIA (na dzisiaj).
W TOKU (zadania, przy których czekasz na informacje co do ich
wykonania lub takie, których wykonanie musiałeś przerwać, ale
należy szybko do nich wrócić).
DO ZARCHIWIZOWANIA (zadania, które zostały ukończone, ale
muszą być tymczasowo przechowywane, zanim można
je zarchiwizować).

Pod koniec każdego dnia umieść segregator z najpilniejszymi zadaniami
na blacie swojego biurka, aby był widoczny, gdy następnego dnia wrócisz
do pracy. Zawsze utrzymuj porządek na biurku i odkładaj rzeczy na
miejsce, aby ich nie zgubić i aby nie zapomnieć, gdzie są (np. długopisy,
przedmioty osobiste jak okulary, klucze, dziennik). Ważne jest, by
koledzy z pracy wiedzieli o twojej dysleksji i stosowanych przez ciebie
strategiach, wtedy nikt nie będzie ruszał lub sprzątał twojego miejsca
pracy poza tobą. Dzięki temu ułożone przez ciebie rzeczy na biurku oraz
przestrzeń wokół twego miejsca pracy pozostaną nienaruszone.
Jeżeli musisz przerwać wykonywanie zadania przed jego ukończeniem
(np. z powodu zlecenia, które właśnie nadeszło i musi być natychmiast
wykonane), zrób notatkę na teczce z nie ukończonym zadaniem na temat
momentu do którego doszedłeś/doszłaś i co jeszcze należy zrobić.
Pomoże ci to w sprawnym/ szybkim powrocie do zadania, nawet jeśli
nie będziesz w stanie powrócić do niego jeszcze przez kilka dni.
Na koniec ostatnia, kluczowa czynność, o której nigdy nie możesz
zapomnieć – przerwy na odpoczynek. Każdy się męczy, ale osoby z
problemem dysleksji muszą szczególnie o siebie dbać, ponieważ
zmęczenie oddziałuje na nie w większym stopniu niż na innych ludzi.
Zawsze uwzględniaj i planuj w swoim dniu pracy 15-minutowe przerwy
oraz przerwę południową. Jeżeli twój kierownik wyrazi niezadowolenie z
faktu, że masz zbyt dużo przerw na odpoczynek, wytłumacz mu jak
ważnym elementem są one w pracy osób z problemem dysleksji i jaką
rolę pełnią w twoim planie pracy.
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Technologia pomocnicza
Technologia może pomóc ci w pracy
Technologia pomocnicza może pomóc ci w prawie każdej sferze twojej
pracy. Może być pomocna w radzeniu sobie z zadaniami, odnajdywaniu
drogi do celu, redakcji i sprawdzaniu dokumentów, a także
przekształcaniu informacji na bardziej dostępnymi a komunikacji
bardziej efektywną.
Większość producentów oferuje płyty demonstracyjne z
oprogramowaniem, aby można było przetestować produkt przed jego
kupnem. Warto z tej propozycji skorzystać i jednocześnie znaleźć kogoś,
kto mógłby objaśnić ci jak dany sprzęt i oprogramowanie działają.
Bardziej szczegółowe informacje i inne porady znajdują się w załączniku.
Możesz otrzymać pomoc finansową na zakup technologii, które pomogą
ci w pracy, jeśli:





Twój pracodawca wyrazić zainteresowanie kupnem sprzętu.
Być może lokalne przedstawicielstwo władz oferuje granty.
Możesz zgłosić się po grant do jakiegoś funduszu charytatywnego.
Możesz także dokonać zakupu na własną rękę.

Aby dowiedzieć się skąd możesz uzyskać pomoc finansową poproś o
informacje swojego kierownika, lub organizację zajmującą się dysleksją.
Najbliższą lokalną bądź narodową organizację zajmującą się dysleksją
znajdziesz zwykle za pośrednictwem Internetu.
Korzystanie z technologii w celu zorganizowania się
Większość komputerów w pracy posiada oprogramowanie mogące pomóc
ci w organizacji czasu i pracy. Jednym z najbardziej popularnych
programów jest Microsoft Outlook, wraz ze swoim
programem rozkładu dnia.
Warto nauczyć się korzystać z Outlook’a, nawet jeśli używasz tylko funkcji
dziennika. Możesz wpisać swoje spotkania, zadania i terminy (czyli
wydarzenia) i nastawić alarm, jako przypomnienie. Alarm włączy się o
ustawionej godzinie przed danym wydarzeniem. Alarm można nastawić
tak, by zadzwonił określoną ilość minut lub godzin przed zdarzeniem.
Jeżeli potrzebujesz 30 minut, by dostać się na miejsce spotkania nastaw
alarm tak, by zadzwonił na 30 minut przed spotkaniem. Możesz także
nastawić alarm tak, by rozbrzmiewał co 5 minut, więc nawet wykonując
inna czynność (np. rozmawiając przez telefon) będziesz wiedzieć, że
niedługo alarm znowu zadzwoni, a ty nie przegapisz zebrania.
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Jeżeli znajdujesz się z dala od swojego biura lub miejsca pracy, wiedz, że
niektóre przenośne urządzenia ( telefony komórkowe lub palmtopy) mają
oprogramowanie z funkcją dziennika, które możesz zabrać ze sobą. W
przypadku Outlook’a, jeżeli masz przenośne urządzenie wyposażone w
oprogramowanie Windows, możesz jednocześnie kopiować i uaktualniać
swój dziennik na stacjonarnym komputerze i na urządzeniu przenośnym,
korzystając z opcji synchronizacji.
Przenośne oprogramowanie Windows posiada również opcję edycji
tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazę danych i oprogramowanie PDF, a także
pocztę elektroniczną i możliwość połączenia z Internetem, aby służyć ci
pomocą, gdy jesteś w ruchu. Możesz do swojego urządzenia
przenośnego załadować również oprogramowanie z opcją tworzenia
mapy wiedzy. Niektóre przenośne urządzenia posiadają GPS (Globalny
System Pozycjonowania), z którego możesz korzystać przenosząc się z
miejsca na miejsce. Jeżeli korzystasz z prostego zestawu
głośnomówiącego, będzie on podawał ci drogę podczas gdy ty
idziesz lub jedziesz.
Korzystanie z technologii jako pomoc w komunikacji
Komunikacja w pracy oznacza umiejętność odbierania informacji (np.
instrukcji lub dokumentów), przetwarzania ich i odpowiadania na nie (np.
wykonując zadanie lub udzielając komentarza/wnosząc swój wkład do
dokumentu). Niniejszy podrozdział będzie się koncentrował na
komunikacji pisemnej.
Jeżeli musisz pracować nad dokumentem, np. raportem albo innym
dokumentem, wykorzystanie komputera uczyni twoją pracę znacznie
łatwiejszą i efektywniejszą. Będziesz pracować szybciej, wydajniej, a
informacje, które chcesz przekazać, będą przedstawione w profesjonalny
i pewny sposób. Oznacza to, że będziesz się lepiej komunikować.
Przełoży się to na lepszą komunikację w pracy.
Kiedy czytasz dokument na ekranie komputera lub telefonu komórkowego
masz do dyspozycji narzędzia, które mają ci pomóc w dostosowaniu go
do twoich preferencji w zakresie czytania. Możesz:
 Zmienić wygląd dokumentu na ekranie, np. poprzez zmianę koloru
tła, rozmiaru i rodzaju czcionki.
 Korzystać z opcji lektora, aby przeczytał ci tekst z ekranu,
podkreślając przy tym słowa, linijki i paragrafy, które w tym
momencie ci czyta.
 Sprawdzić znaczenie nowego słowa w zainstalowanym słowniku
wyrazów bliskoznacznych.
W pracy
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Kiedy chcesz stworzyć lub zmienić dokument, technologia znowu może
być bardzo pomocna. Na komputerze masz możliwość wybrania układu,
w jakim dokument znajdzie się na ekranie, co podniesie twoją wydajność
i wygodę. Wykorzystanie oprogramowania typu tekst-mowa oznacza, że
możesz podyktować swój raport edytorowi tekstu.
Wykorzystanie oprogramowanie z opcją tworzenia mapy myśli pozwoli ci
zapisywać swoje pomysły na bieżąco, nie martwiąc się o ich kolejność
czy szczegóły. Za pomocą tych samych programów jesteś w stanie
przełożyć swoją mapę wizualną na formę tekstową, tworząc raport, który
możesz wysłać do pracy Zobacz także Rozdział 2 – Edukacja i nauka
trwająca całe życie, , Umiejętności uczenia się, Tworzenie map wiedzy.
Sprawdzanie sporządzonego przez siebie dokumentu (w tym przypadku
pod kątem pisowni i gramatyki) jest o wiele łatwiejsze do wykonania na
komputerze niż na kartce papieru. Za pomocą różnych programów
(edytorów tekstów – przyp. MB) można sprawdzić pisownię i gramatykę
przez wydawanie poleceń ustnych. Korzystając z oprogramowania typu
tekst-mowa możesz wysłuchać swojego raportu, aby wyłapać wszelkie
błędy, np. słowa brzmiące tak samo, ale różniące się pisownią. Możesz
je zastąpić za pomocą słownika wyrazów bliskoznacznych,
umożliwiającego odczytanie i wysłuchanie różnych słów i ich definicji.
Uzasadnione / Wskazane jest także poproszenie kogoś, aby na pewnym
etapie sprawdził twój dokument wydrukowany na papierze.
Urządzenia przenośne
Korzystając z cyfrowego dyktafonu na zebraniach, możesz uniknąć
robienia notatek, nagrać spotkania i tym samym brać w nich aktywny
udział. Nie odczuwasz niepokoju i masz świadomość, że możesz później
odsłuchać nagranie.
Możesz zapisać nagrania na swój komputer, by mieć możliwość
korzystania z nich w przyszłości. Istnieje też możliwość przekształcenia
nagrań na format tekstowy, aby móc nie tylko słuchać, ale i
patrzeć na słowa.
Jeżeli nie masz dostępu do komputera, a musisz czytać raporty,
dokumenty, itp. istnieją przenośne skanery, które „czytają” stronę, słowo
lub linijkę tekstu, a następnie „wymawiają” je na głos, abyś mógł/mogła
ich posłuchać. Te przenośne urządzenia skanujące tekst skanery
nazywane są często „czytającymi długopisami”. Mają one również
wbudowany korektor pisowni, a także słownik wyrazów bliskoznacznych.
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Przenośny elektroniczny korektor pisowni i słownik wyrazów
bliskoznacznych mogą również być użyteczne w pracy, gdy masz do
czynienia z nieznanymi ci/ nowymi dla ciebie słowami. Mieszczą się w
kieszeni i mogą być wykorzystywane na zebraniach lub gdziekolwiek
indziej będą ci potrzebne.
Jeżeli masz dostęp do komputera może to w znaczący sposób wpłynąć
pozytywnie na twoje doświadczenie w pracy i perspektywy z nią związane. Pracujące osoby z dysleksją mogłyby wynieść wiele korzyści z nauki
pisania na komputerze bez patrzenia na klawiaturę. Tak więc, jeżeli
jeszcze nie umiesz pisać bez patrzenia na klawiaturę
- to czas się nauczyć!
Praca z innymi
Praca z kolegami
Dla osoby z problemem dysleksji najlepszym środowiskiem pracy jest
takie, w którym pracownicy zaznajomieni są z podstawowymi
informacjami na temat dysleksji oraz wpływu na życie osób nią
dotkniętych. Niniejsza książka jest bogatym źródłem informacji, którą
powinni przeczytać twoi koledzy. Upewnij się więc, że otrzymają
egzemplarz! Skontaktuj się z najbliższym partnerem projektu
(odwiedź stronę projektu, pod adresem www.includedyslexia.eu ).
Uświadomienie kolegów z pracy odnośnie twojej dysleksji będzie zależne
od miejsca pracy i od kierownika. Jeżeli pracujesz w zespole lub oddziale
możesz zaproponować przygotowanie prezentacji dotyczącej dysleksji, w
której przedstawisz, w jaki sposób wpływa ona na ciebie i w jak sobie z
nią radzisz. Mogłoby to być bardzo pomocne i przydatne dla ciebie i
twoich współpracowników. Jeżeli nie chcesz robić prezentacji, możesz
zaproponować kierownikowi spotkanie z nauczycielem-terapeutą. Aby
uzyskać pomoc w znalezieniu nauczyciela-terapeuty skontaktuj się z
jednym z partnerów naszego projektu lub z krajowym
towarzystwem dysleksji..
Praca z nadzorcami i kierownikami
Upewnienie się, że kierownik rozumie twoje problem związane z dysleksją
i sposób w jaki wpływa ona na wykonanie niektórych zadań związanych z
twoją pracą. Jest to bardzo ważne zarówno dla ciebie, jak i dla niego.
Sprawą oczywistą jest, że będziesz pracować najlepiej jak potrafisz,
posiłkując się wypracowanymi przez siebie strategiami radzenia sobie.
Jednak dopóki kierownik nie dowie się o twojej dysleksji, będziesz
niepotrzebnie zmagać się w pracy z trudnymi zadaniami, nie uzyskując
dostępu do należnej ci pomocy, która zwiększyłaby twoją wydajność.
W pracy
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Komunikacja
Przygotowanie do zebrań
O ile jednoczesne słuchanie i robienie notatek na zebraniach jest trudnym
zadaniem, to dla osób z problemem dysleksji jest ono prawie niemożliwe.
Słuchanie, robienie notatek, formułowanie myśli i wnoszenie swojego
wkładu w zebranie jest dla osób dyslektycznych wyczynem na miarę
olimpijską. Na koniec muszą jeszcze czekać na możliwość
wypowiedzenia swoich opinii i nie zapomnieć, co miały do powiedzenia.
Aby osiągnąć sukces w pracy, mimo problemów z dysleksją, trzeba być
asertywnym, zarówno wobec szefa, jak i współpracowników. Bycie
asertywnym nie oznacza walenia pięścią w stół, lecz znalezienie sposobu
na obronę swoich racji, bycie pewnym siebie, bycie słuchanym w pracy.
Jednym ze sposobów na uzyskanie kontroli nad sytuacją podczas zebrań
jest zdobycie ich planu oraz dokumentów związanych ze spotkaniem, z
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Dzięki temu będzie ci łatwiej
zapamiętać plan przebiegu zebrania i będziesz w stanie nadążyć za tym,
co jest mówione.
Gdy zdobędziesz papiery przed zebraniem:
 Wynotuj wszystkie pytania, które chcesz zadać lub komentarze,
które chcesz wygłosić.
 Zaznacz je na planie.
 Użyj karteczek samoprzylepnych, aby zaznaczyć te strony w
raportach, do których chcesz się odnieść, tak by zapamiętać, że
chcesz się o nich wypowiedzieć i by móc je szybko znaleźć.
 W swoim planie pracy (zob. podrozdział 5.1.3 Sporządzanie i
zarządzanie listami i planami pracy, powyżej) wyznacz sobie czas
na przeczytanie lub przygotowanie papierów na zebranie.
Ostatnim ważnym aspektem ułatwiającym spotkania zespołowe jest
sposób, w jaki są one organizowane i prowadzone. Przewodniczący
powinien upewnić się, że spotkanie zostało odpowiednio przygotowane i
że każdemu uczestnikowi poświęcono wystarczająco dużo uwagi.
Powinni także wiedzieć, jak zarządzać czasem i dyskusjami w grupach.
Idealnie byłoby, gdyby zdawali sobie sprawę z tego, w jaki sposób
dysleksja wpływa na twoją postawę na zebraniach i jaka jest preferowana
przez ciebie strategia czynnego udziału w tego typu zebraniach.
Radzenie sobie na zebraniach
Jeżeli przygotowałeś się do spotkania tak, jak to opisano powyżej
powinieneś/powinnaś być w stanie skoncentrować się na tym, co jest
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mówione. Oto inne wskazówki, które warto zapamiętać, gdyż mogą
pomóc ci na zebraniach:
 Patrz na osobę mówiącą. Pomoże ci to skupić się i zapamiętać, o
czym jest mowa.
 Upewnij się, że masz świadomość zmiany tematu, aby się
nie zgubić.
 Nie zgaduj co mówiący za chwilę powie – nie pomoże ci to w
nadążeniu, a jeśli się pomylisz wszystko może ci się pomieszać.
Możesz przynieść dyktafon cyfrowy i nagrać spotkanie, choć nadal
będziesz potrzebować notatek, aby zapisać co jest na nagraniu.
Naturalnie jesteś w stanie później przenieść nagranie na swój komputer,
czyniąc zawarte na nim informacje bardziej dostępnymi lub możliwymi do
wykorzystania w raportach.
Jeśli nie masz cyfrowego dyktafonu ani elektronicznego notatnika,
możesz poprosić kolegę o udostępnienie ci notatek i przejrzenie ich z
tobą po zebraniu. Jeśli odpowiada ci ten pomysł, zapytaj swojego
kierownika czy jest to możliwe. To nazywane jest „kumplowaniem
się” w pracy.
Spotkanie „w cztery oczy” – nadzór, sprawozdania z pracy
Przygotowania do spotkania sam na sam z kierownikiem wyglądają tak
samo jak do innych spotkań:
 Przygotuj się z wyprzedzeniem.
 Znajdź czas na przygotowania.
 Umieść czas potrzebny na przygotowania w swoim dziennym
planie pracy jako ważne wydarzenie, aby nie zapomnieć się
tego zrobić.
 Zdobądź plan spotkania od kierownika albo:
 Sporządź własny plan, jeśli twój kierownik ich nie sporządza
(a niektórzy tego nie robią!).
 Spisz pytania, które chcesz zadać przed spotkaniem i weź je
ze sobą.
 Patrz na swojego kierownika, gdy do ciebie mówi, aby
zachować skupienie.
 W razie potrzeby nagraj spotkanie (zawsze pytaj o zgodę na
nagrywanie – przyp. MB) albo poproś kierownika o sporządzenie i
przesłanie ci notatek.
 Jeżeli twój szef zgodzi się robić notatki zapisz sobie jedynie te
czynności, których masz się podjąć. W ten sposób, jeśli kierownik
zapomni przesłać ci notatek, ty i tak zrobisz to co
miałeś/miałaś w planie.
W pracy
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Komunikacja telefoniczna
Komunikacja telefoniczna jest istotną częścią dnia pracy u większości
ludzi. Ponieważ przez telefon słychać jedynie głos i nie ma innych
wskazówek, łatwo jest zgubić się w trakcie rozmowy. Przyjmowanie
wiadomości, a zwłaszcza numerów telefonów może być bardzo trudne dla
osób z dysleksją, ponieważ jest zadaniem złożonym (aspekt
wielozadaniowy): trzeba jednocześnie słuchać, skoncentrować się
(co może wymagać np. wyjścia z hałaśliwego biura) i robić notatki.
Kluczem do radzenia sobie i korzystania z telefonu w pracy jest przejęcie
kontroli nad rozmową telefoniczną. Oto kilka pomysłów:
Kiedy odbierasz telefon:
 Jeśli osoba dzwoniąca mówi zbyt szybko i niewyraźnie, poproś by
mówiła wolniej i wyraźniej (aby jej nie denerwować powiedz:
„Przepraszam, ale są chyba problemy z połączeniem, czy może
pan/pani powtórzyć wolniej i głośniej?”).
 Zawsze proś o powtórzenie nazw, imion, nazwisk i numerów.
 Proś o przeliterowanie imion i rozbijanie numerów na pary cyfr.
Następnie powtarzaj imię i/lub numer, tak aby osoba dzwoniąca
mogła sprawdzić, czy nie ma w nich błędów.
 Pomocne może być trzymanie w pogotowiu wydrukowanego
notatnika, o przejrzystym formacie.
Kiedy wykonujesz telefon:
 Musisz przygotować się do rozmowy przed wykręceniem numeru.
 Sporządź, na kartce papieru listę kluczowych informacji, które
chcesz uzyskać w wyniku rozmowy.
 Podczas rozmowy rób krótkie notatki na swojej liście.
 Jeżeli twoja praca polega na używaniu telefonu przez większą
część dnia powinieneś/powinnaś rozważyć kupno lub stworzenie
notatnika do zapisywania wiadomości, w którym łatwo pisałoby się
w trakcie rozmowy i z którego łatwo czytałoby się po rozmowie.
Pamiętaj, aby w trakcie rozmowy zanotować telefon osoby dzwoniącej,
tak aby móc oddzwonić jeśli zapomnisz co mówiła. To może się
przytrafić każdemu.
Udzielanie i otrzymywanie informacji / instrukcji
Podobnie jak w przypadku radzenia sobie ze spotkaniami albo
korzystania z telefonu, problemy z pamięcią krótkotrwałą mogą znacząco
utrudnić ci udzielanie i otrzymywanie informacji / instrukcji. Jeżeli
informacje lub instrukcje podane są w sposób werbalny, ty zaś musisz
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dodatkowo zrobić notatki, to zadanie staje się niezwykle problematyczne.
Podobnie jak w przypadku telefonu, mamy do czynienia ze złożonym
zadaniem: słuchanie, koncentracja, sporządzanie notatek,
zapamiętywanie i odpowiedź.
Rozwiązanie jest podobne jak w przypadku rozmów telefonicznych, ale
tym razem możesz i powinieneś/powinnaś poprosić o przesłanie ci
informacji lub instrukcji w formie pisemnej natychmiast po rozmowie. Taka
prośba, jeśli wyjaśnisz jej powód będzie przez twoich współpracowników
postrzegana raczej jako objaw sumienności i profesjonalizmu z twojej
strony, nie zaś słabości. Możesz nawet nagrać informacje lub instrukcje –
jeśli będzie czas na uruchomienie dyktafonu cyfrowego i zgoda
uczestników spotkania.
Nie bój się powracać do tematu i zadawać pytania, aby upewnić się czy
prawidłowo zrozumiałeś/zrozumiałaś informację lub instrukcję. Jeżeli
jesteś nowy w danej pracy, lub właśnie zmieniłeś stanowisko w ramach tej
samej firmy, to kierownictwo zapewne doceni, gdy pracownik wykazuje
się takim poziomem dbałości, aby wszystko szło dobrze, a on
jednocześnie uczy się nowych procedur i zadań.
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Część szósta:

Zrozumienie swoich
mocnych i słabych stron
Zrozumienie swoich mocnych
i słabych stron
Ian Smythe, Eva Gyarmathy
W niniejszym rozdziale zamieszczone zostały informacje dotyczące
mocnych i słabych stron osób z problemem dysleksji. Położony jest
także nacisk na to, w jaki sposób można interpretować wyniki
uzyskane za pomocą profilu diagnostycznego, stworzonego w
ramach projektu Włączanie. Mamy nadzieję osiągnąć
następujące cele:
a) Rozumienie diagnozy w podstawowym zakresie.
b) Wyjaśnienie, które obszary mocnych i słabych stron mogą być
badane i w jaki sposób.
c) Zrozumienie, w podstawowym zakresie, co oznaczają wyniki
uzyskane za pomocą profilu diagnostycznego, stworzonym w
ramach projektu Włączanie oraz w jaki sposób informacje te mogą
być wykorzystane przez osoby z dysleksją.
W ten sposób łatwiej będzie ci zrozumieć twoje mocne i słabe strony oraz
powody, dla których tak ważne jest ich rozpoznanie i poświęcenie uwagi
tym problemom.
1. O diagnozie
Celem diagnozy jest udzielenie pomocy osobie z problemem dysleksji.
Może ona przyjąć dwie postacie:
a) diagnoza trudności, mocnych i słabych stron oraz potrzeb
b) diagnoza dysleksji.
„Etykieta” dysleksji może być użyta jedynie w przypadku, gdy dostępna
jest pomoc finansowa lub inna. W większości przypadków nie ma jednak
mowy o sponsorowaniu, więc staje się ona zbędna. Co więcej, owa
etykieta nie precyzuje, jaki rodzaj pomocy jest potrzebny.
Z tego powodu proces stawiania diagnozy, do którego się tutaj odnosimy,
przybliża nam metodę wykorzystaną we wspomnianym narzędziu
badawczym, umieszczając ją w ogólnym kontekście diagnostycznym.
Profil diagnostyczny ma służyć do rozpoznawania najmocniejszych i
najsłabszych stron, a następnie na jego podstawie ma zostać stworzona
oferta pomocy, stosowna do obu tych obszarów. Opracowany w ramach
projektu profil diagnostyczny nie wyczerpuje zagadnienia, ale powinien
być postrzegany jako punkt wyjścia w procesie udzielania pomocy.
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Tylko odpowiednio wykwalifikowany specjalista może postawić diagnozę
orzekającą o dysleksji. Oczekuje się, że przedstawiony tu sposób
testowania da rezultaty, jakich oczekują osoby z problemem dysleksji.
2. Główne obszary do diagnozowania w przypadku osoby z
problemem dysleksji:
Umiejętności czytania i pisania
Jak już pisano w innej części niniejszej książki, te właśnie obszary
definiują dysleksję i stanowią podstawę dla zrozumienia obecnego
poziomu umiejętności. Mówią nam, gdzie leży podstawa piśmienności, na
której można opierać dalszą naukę. Są one w sposób pośredni i
bezpośredni badane we wspomnianym narzędziu profilującym, za
pomocą kwestionariusza i krótkiego testu do oceny ortografii.
Profil poznawczy
Poprzez profil poznawczy podejmujemy próbę dotarcia do ukrytych
przyczyn występujących trudności. Niektóre kluczowe umiejętności będą
sprawdzane przez testowanie pamięci, umiejętności różnicowania
dźwięków mowy, „test na równoległe przetwarzanie” oraz zadanie
wizualno - przestrzenne.
Styl uczenia się i preferencje osoby uczącej się
Ważne jest zrozumienie warunków, w których dana osoba pracuje
najlepiej. Jest to najczęściej preferowanie obrazów zamiast słów lub
słuchanie muzyki podczas nauki.
Umiejętności uczenia się
Decydujące umiejętności, takie jak czytanie i pisanie, robienie notatek,
pisanie egzaminów i zarządzanie czasem to wszystko kluczowe obszary
procesu uczenia się. Zrozumienie mocnych i słabych stron, omawianych
we wcześniejszych rozdziałach prowadzi do doskonalenia umiejętności
uczenia się.
Umiejętności w zakresie ICT (Technologii InformacyjnoKomunikacyjnych)
Umiejętności związane z obsługą komputerów są coraz ważniejsze w
życiu codziennym i obejmują takie obszary jak:
 Rozumienie najważniejszych typów oprogramowania, jak np.
Microsoft Office
 Systemów operacyjnych, jak Windows XP i Windows Mobile.
 Umiejętności związane z obsługą klawiatury bez i
pisania bezwzrokowego.
Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron
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Dla wielu osób dyslektycznych sprawne posługiwania się klawiaturą jest
bardzo użyteczne, ponieważ pomaga im zwiększyć wydajność nauki i
pracy. Szczegółowa wiedza dotycząca oprogramowania umożliwia
wykorzystanie, w większym zakresie, technologii pomocniczych, takich jak
np. korektory pisowni i korektory gramatyki. Diagnoza mocnych i słabych
stron w tej zakresie pisania wykaże, czy potrzebne jest dalsze szkolenie,
wykracza to jednak poza diagnozę za pomocą omawianego
profilu diagnostycznego.
Umiejętności zależne od kontekstu
Odnosi się to do diagnozy umiejętności potrzebnych w danej pracy.
Rodzaj wykonywanej pracy określa jakie testy mają zostać
przeprowadzone. Mogą to być tak proste zadania, jak odróżnianie prawej
strony od lewej (rozważ przykłady: „Wolę przedziałek z lewej strony” albo
„Przekręć klucz nasadowy w prawo”), jak również bardziej złożone, np.
wypełnianie formularzy lub pisanie sprawozdań. Powyższa diagnoza
powinna być wykonana przez fachowca, znającego dobrze specyfikę
danej pracy.
Wyniki
Wyniki testów nie decydują o tym, czy ktoś ma lub nie ma dysleksji. Są
one dokładnie analizowane, w porównaniu z wynikami innych osób, które
otrzymały podobne testy. Ponieważ proces diagnozowania nie uwzględnia
testowania w pełnym wymiarze, nie można jednoznacznie stwierdzić, że
ktoś ma problemy związane z dysleksją. Wyniki mogą jednak umożliwić
identyfikację osoby, której odpowiedzi „są zgodne z odpowiedziami osoby
z problemem dysleksji”.
Test uczyniono tak krótkim jak to tylko możliwe, nie odbyło się to jednak
kosztem możliwości udzielania pomocy. Składa się on z listy objawów,
krótkiego testu pisowni, testu pamięci, zadania na różnicowanie dźwięków
mowy, „testu przetwarzania równoległego” oraz zadania wizualno przestrzennego. Testy te były stosowane do rozpoznawania osób z
problemem dysleksji na terenie Europy. Zadania dobrano w taki sposób,
aby nie tylko pokazywały „typowe” trudności, ale również odnosiły się do
obszarów często postrzeganych jako mocne strony u osób z problemem
dysleksji. Lista objawów nie jest wyczerpująca, może jednak być przez
wielu postrzegana jako punkt wyjścia do dogłębnej analizy. W wielu
językach europejskich nie było wcześniej takiego narzędzia
diagnostycznego. Dla jego użytkowników będzie to pierwsza okazja do
zrozumienia swoich trudności.
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3. Profil diagnostyczny projektu włączanie
Profil diagnostyczny projektu Włączanie został specjalnie opracowany tak,
aby w jak najkrótszym czasie udzielić jak najwięcej informacji, m.in.
odnośnie mocnych i słabych stron ocenianej osoby. Odnosi się on do
najbardziej typowych obszarów i dostarcza informacji o indywidualnych
cechach badanej osoby, zamiast po prostu nadawać etykietę.
Można diagnozować wiele aspektów funkcjonowania, aby pomóc w
identyfikacji trudności, z którymi zmaga się osoba z problemem dysleksji.
Nie wszystkie zdiagnozowane trudności stanowią źródło informacji, które
pomogą w działaniach naprawczych. Podczas opracowywania
opisywanego Profilu diagnostycznego zidentyfikowano zestaw testów,
które łatwo mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji podstawowych
trudności. Każdy „test” ma określony cel, którym jest rozpoznanie danego
obszaru trudności i udzielenie wskazówek dotyczących znalezienia
strategii, za pomocą których trudności te można by przezwyciężyć.
Profil diagnostyczny zawiera zestaw „modułów”, uznanych za ważne w
rozpoznawaniu mocnych i słabych stron. Oto pełna lista testów
do wykorzystania:







Kwestionariusz (lista objawów)
Test pisowni
Różnicowanie dźwięków mowy
Pamięć słuchowa
Zadanie na „przetwarzanie równoległe”
Zadanie wizualno-przestrzenne

Przyczyna zamieszczenia każdego z powyższych narzędzi, określenie co
ono bada i co robić z danymi, uzyskanymi za jego pośrednictwem, jest
podana poniżej.
Kwestionariusz
Kwestionariusz jest prostym narzędziem, często używanym do
identyfikacji osób z problemem dysleksji. Rzadko jest jednak używany do
dostarczenia wglądu w naturę trudności oraz tego, co należy z nimi robić.
Znajdująca się w nim lista pytań, dotycząca objawów, została opracowana
na osobach dorosłych i wypróbowana na wielu badanych, zarówno
zdrowych jak i z problemem dysleksji. Została tak przystosowana, aby
udzielać znaczących i użytecznych informacji zwrotnych odnośnie
każdego pytania zawartego w Kwestionariuszu. Każde z użytych pytań
podane jest poniżej.
Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron
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1. Czy mylą ci się zbliżone wizualnie słowa, takie jak kat i kot?
Wiele osób z problemem dysleksji ma trudności z magazynowaniem
słowa pisanego w mózgu, polegający na tym, że słowa podobne do siebie
nie są przechowywane całkowicie oddzielnie. Tak więc słowa, które na
pierwszy rzut oka są podobne, jak np. kat i kot, lub „różny” i „równy” są
łatwo mylone. Problemem w znalezieniu sposobu na poprawienie tej
umiejętności, jest to, że potrzebujemy jakiejś informacji zwrotnej.
Informacja ta może przyjść od ciebie, gdy będziesz sprawdzać to co
sam/sama napisałeś/napisałaś. Może również pochodzić od osoby, która
po przeczytaniu/wysłuchaniu twojego tekstu zwróci ci uwagę na
popełnione błędy. Obie te metody prowadzą do doskonalenia pamięci
wzrokowej, pod kątem rozpoznawania szczególnych wyrazów. Powodem,
dla którego osobom z problemem dysleksji wcale nie pomaga jeśli zaczną
czytać więcej jest to, że osoby te są bardzo skoncentrowane na
znaczeniu pojedynczych słów, przez co rozumieją tekst jako całość, ale
gubią szczegóły. Te natomiast są zauważalne dopiero wtedy, gdy
zmieniają w sposób zasadniczy znaczenie, jak w przypadku zdania „Przy
szubienicy oczekiwał go kot/kat”. Nagromadzenie drobnych błędów
prowadzi do ponownego czytania poprzednich akapitów, ponieważ o ile
pojedynczy błąd można zignorować, to ich większa ilość sprawia, że
tekst traci sens.
2. Czy zapominasz w którym miejscu jesteś, lub omijasz
wiersze/linijki tekstu w trakcie czytania?
Jeśli masz trudności ze skoncentrowaniem się na linijce, którą czytasz,
może to być wynikiem zakłóceń, braku koncentracji, lub problemów z
podążaniem za „wizualnym kształtem”. Najprostszą radą w tym wypadku
jest użycie takich pomocy jak palec, aby wskazać czytane miejsce,
czy też zakładki, kartki lub linijki, aby zaznaczyć cały wiersz tekstu. Na
ekranie możliwe jest zastosowanie powiększalników ekranu, które
zasłaniają resztę strony, przez co ułatwiają skupienie się na konkretnym
fragmencie. Zajrzyj na poniższą stronę, jeśli szukasz użytecznych
narzędzi. Zważ, że w większości są to powiększalniki, jednak niektóre
powiększalniki zasłaniają również inne obszary.
http://www.magnifiers.org/links/Download_Software/Screen_Magnifiers/Wi
ndows_Freeware_and_shareware/
Przykładowy powiększalnik można znaleźć na stronie:
http://magnifiers.org/popularnews.php?action=fullnews&id=138
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3. Czy mylą ci się nazwy przedmiotów, na przykład
krzesło zamiast stołu?
Wiele osób z problemem dysleksji ma problem ze znalezieniem
właściwego słowa. Jest to problem zbliżony do tego przedstawionego w
pytaniu 1., tutaj jednak trudność polega nie na podobieństwie w pisowni,
ale na zbliżonych funkcjach danych przedmiotów, tzn. są to dwa rodzaje
mebli, które można znaleźć w gospodarstwach domowych. Najlepszą
strategią w tym przypadku jest trening, a także myślenie z wyprzedzeniem
o czym będzie się mówić. Jeśli mówimy o pisaniu, bardzo ważne jest
sprawdzanie tekstu, a tego rodzaju błędy mogą być łatwo odnalezione,
dzięki prostej sztuczce jaką jest czytanie od prawej do lewej. W ten
sposób czytamy to co naprawdę jest w tekście, a nie to co nam się
wydaje, że w nim jest.
4. Czy masz trudności z odróżnianiem prawej strony od lewej?
Łatwo jest zapamiętać gdzie jest góra, a gdzie dół, ponieważ są one
niezmienne – góra jest nad twoją głową, a dół pod twoimi stopami.
Problem z prawą i lewą stroną polega na tym, że jeśli ktoś ci powie „Aby
trafić do pokoju musisz pójść wzdłuż korytarza, wejść w drugą wnękę po
prawej, a następnie skręcić w lewo”, to instrukcje te ulegną zmianie w
drodze powrotnej. Kiedy będziesz wracać, prawa strona będzie lewą, a
lewa strona prawą. Zmiana ta nie zachodzi jedynie względem naszych
ciał – lewa ręka zawsze będzie lewą ręką, a prawa stopa zawsze będzie
prawą stopą. Sztuka polega na tym, żeby znaleźć kilka niezmiennych
strategii, jak np. noszenie zegarka zawsze na lewej ręce (zważ, że nie
jest to wcale proste, może bowiem zaistnieć następujący problem: „Mam
zegarek na tej ręce, ale czy to jest prawa czy lewa?” Naklejka na zegarku
mogłaby pomóc). Podczas egzaminu na prawo jazdy wiele osób nakleja
litery „L” i „P” na lusterku, aby sobie przypomnieć kierunki, gdy słyszą
polecenie „Proszę skręcić w lewo”.
5. Czy czytanie mapy lub odnajdywanie drogi do nieznanego miejsca
sprawia ci problemy?
Orientacja w terenie jest wielkim problemem dla osób z dysleksją. Aby
poradzić sobie z tymi problemami dobrze byłoby uzyskać jakieś
podstawowe wskazówki w zakresie korzystania z mapy (takie jak
obracanie jej zawsze w kierunku w którym podążasz, czy rozpoznawanie
podstawowych punktów orientacyjnych, takich jak rzeki i kościoły). Wiele
osób z problemem dysleksji nie zna tych fundamentalnych rad, próbując
nadrobić braki w umiejętnościach czytania i pisania. Kiedy otrzymujesz
instrukcję poproś, by narysowano ci zrozumiałą mapę. Nigdy nie bój się
prosić o więcej szczegółów, a jeśli się zgubisz, zapytaj kogoś o drogę.
Pamiętaj także, aby zawsze mieć przy sobie telefon kontaktowy, w razie,
gdybyś miał/miała się spóźnić!
Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron
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6. Czy czytasz ponownie akapity, aby je zrozumieć?
Wiele osób z problemem dysleksji musi tak bardzo koncentrować się na
zrozumieniu znaczenia każdego pojedynczego słowa, że ich mózgi nie są
już w stanie ustalić znaczenia tego słowa w treści. Osoby te mogą zatem
powiedzieć i zrozumieć każde słowo, nie pojmując jednak jego znaczenia
w kontekście. Problemy ze zrozumieniem powodują także częste błędne
czytanie pojedynczych słów. Połączenie tych czynników oznacza
konieczność ponownego przeczytania danego akapitu. Nie istnieje żaden
sposób na pokonanie tego problemu, poza ćwiczeniami. Sztuką, w tym
przypadku, jest prawidłowe wykorzystanie interpunkcji. Każde zdanie
zawiera jakąś myśl, na którą słowa mogą zostać „przełożone”. Mamy
zdolność do zapamiętania jedynie siedmiu „myśli” jednocześnie, a więc
przez przeczytanie pojedynczego zdania i przełożenie go na myśl, która
za nim stoi, używamy mniej pamięci. Możemy tak robić z następującymi
po sobie zdaniami, zbijając je w jedną całość. Możemy także rozbijać
zdania, wykorzystując do tego celu przecinki, które często dzielą zawarte
w zdaniach myśli na części, łatwiejsze do ogarnięcia .
7. Czy gubisz się, gdy otrzymujesz kilka poleceń na raz?
To jest prosty test pamięci. Odpowiedzią jest zapis informacji, przez ich
zanotowanie lub nagranie. Większość telefonów komórkowych posiada
obecnie dyktafon, co czyni sprawę zapisu łatwiejszą niż w przeszłości.
8. Czy popełniasz błędy przy zapisywaniu
wiadomości telefonicznych?
Chociaż jest to również test pamięci, chodzi tu bardziej o rozumienie
wiadomości i potrzebę jej zapisania. Jest kilka strategii, takich jak np.
odczytanie rozmówcy zapisanej informacji lub numeru, celem
potwierdzenia, czy dobrze zrozumieliśmy. Nie czuj się zażenowany/zażenowana, po prostu to zrób. O wiele lepiej jest się upewnić niż
błędnie zapisać. Ponadto ludzie wyrażają wdzięczność za sprawdzanie
informacji, oznacza to bowiem, że masz szczere chęci, by
wiadomość przekazać.
9. Czy masz trudności ze znalezieniem właściwego słowa?
To pytanie jest podobne do pytania 3, dotyczącego mylenia słów. Wiele
osób z problemem dysleksji ma kłopot ze znalezieniem właściwego
słowa. Nie ma tu żadnego „magicznego rozwiązania”, można jedynie
ćwiczyć i zapoznawać się ze słownictwem, ale nawet wtedy ludzie mogą
się zmagać z tym problemem. Nie bój się w takich przypadkach używać
kilku słów, aby opisać to co chcesz powiedzieć. Prostsze słowa
są bardziej zrozumiałe.
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10. Jak często wymyślasz kreatywne rozwiązania dla problemów?
Dysleksja polega na innym sposobie myślenia. Często potrzebne jest
znalezienie alternatywnych rozwiązań dla zagadnień, ponieważ osoby z
problemem dysleksji nie radzą sobie z rozwiązaniami stosowanymi przez
osoby zdrowe. Kreatywność to znajdywanie nowych rozwiązań dla
danych problemów, a pomysły osób z problemem dysleksji są często
oryginalne. Nie dziwi zatem, że wiele osób z problemem dysleksji
jest kreatywnych.
11. Czy łatwo jest ci sylabizować/ głoskować słowa, takie jak
ma-jów-ka?
To jest jedna z ważniejszych kwestii, jeśli chodzi o naukę czytania i
pisania u dzieci, ale powinna być również wzięta pod uwagę u osób
dorosłych. Umiejętność, o której tu mowa, nazywa się analizą
fonologiczną albo umiejętnością dzielenia słowa na mniejsze cząstki. Bez
tej umiejętności nauka czytania i pisania byłaby jak nauka języka
chińskiego, wiązałaby się bowiem z koniecznością zapamiętania pisowni
bez możliwości skorzystania z takich wskazówek, jak np. analogia.
12. Czy podczas pisania masz trudności ze zorganizowaniem myśli
na papierze?
Większość osób z problemem dysleksji ma trudności ze zorganizowaniem
swoich myśli, zarówno przy pisaniu rozprawek, jak i przy układaniu listy
zakupów. Jest kilka pomocnych sztuczek, opisanych już w tej książce,
takich jak tworzenie mapy pojęciowej, czyli prezentacji swoich pomysłów
w formie wizualnej. Nawet proste strategie, takie jak zapisywanie
pomysłów na skrawkach papieru, przed nadaniem im jakiejś określonej
formy, mogą być użyteczne.
13. Czy łatwo przyszło ci nauczenie się tabliczki mnożenia?
Mimo, że często wydaje nam się to zbędne, to jednak znajomość tabliczki
mnożenia przydaje się w takich różnorodnych sytuacjach, jak robienie
zakupów, kupno biletów na pociąg na wyprawę rodzinną, czy szacowanie
ile czasu potrzeba, aby oszczędzić wystarczająco dużo pieniędzy na
kupno danego przedmiotu. Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest
nauczenie się korzystania z kalkulatora. Ważne jest jednak, aby potrafić
samodzielnie podać przybliżoną odpowiedź, a więc należy nauczyć się
szacować. Wyobraź sobie, że jest impreza biurowa, na 93 osoby, a ty
musisz kupić czekoladki dla wszystkich. Jeśli przyjmiemy, że w pudełku
znajduje się 25 czekoladek, to znaczy, że potrzebujesz 3-5,
a nie 35 pudełek!
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14. Czy łatwo ci jest wymienić litery alfabetu?
Zadaj sobie pytanie, w jakich sytuacjach potrzebna jest ci znajomość
alfabetu. Zdarza się to częściej niż myślisz! Aby poradzić sobie z tym
problemem spróbuj następującej sztuczki: zrób sobie małą kartę, mniej
więcej rozmiaru karty kredytowej i noś ją w tym samym miejscu, w którym
nosisz kartę kredytową, aby zawsze ją mieć przy sobie. Na tej karcie
wypisz kolejno wszystkie litery alfabetu. (Z drugiej strony możesz wypisać
inne kluczowe informacje, których zawsze zapominasz, jak np. twój
kod pocztowy).
Oto kilka przykładów w jakich sytuacjach owa karta może być przydatna:
Przy szukaniu słowa w słowniku: szybciej jest znaleźć literę na kartce, a
następnie poszukać jej, niż kartkować powoli słownik, w nadziei na
znalezienie tejże litery. Jeśli potrzebujesz słownika, spróbuj znaleźć taki,
który ma wyraźnie zaznaczone litery na brzegu strony. Ta zasada również
się sprawdza, kiedy szukamy jakiegoś filmu lub płyty, które są poukładane
na półce sklepowej według alfabetu.
Podczas zapisów, np. na wystawę, często spotykamy się z sytuacją, że
stanowiska podzielone są na sektory, przykładowo A-F, G-M, N-S, T-Z.
Jeżeli nie znamy alfabetu, skąd będziemy wiedzieć dokąd mamy iść?
Wystarczy wtedy spojrzeć na naszą kartkę, lub po prostu zapytać kogoś.
15. Czy trudno jest ci czytać na głos?
Trudności z czytaniem są jedną z cech charakteryzujących dysleksję.
Jeżeli masz problemy z dysleksją oznacza to, że miałeś/miałaś
(i zapewne nadal masz) trudności z czytaniem, w szczególności słów,
których nie znasz. To pytanie jednak dotyczy nie tylko samego czytania.
Czytanie na głos oznacza także, że ktoś nas słucha – mamy publiczność.
Dla wielu osób z problemem dysleksji jest to najtrudniejsze z zadań,
podczas którego będą się denerwować i pocić, co tylko pogorszy ich
sytuację gdy zaczną czytać. Problem polega na tym, że trudności z jakimi
zmagają się te osoby nie są już ukryte, są ujawnione przed wszystkimi.
Ponadto, u osób dorosłych przywołuje to w pamięci wstyd i porażkę
poniesioną w szkole. Są jednak wśród osób z problemem dysleksji tacy,
którzy znaleźli sposoby na przezwyciężenie swoich trudności. Jednym z
takich sposobów jest obserwowanie zachowań dobrych mówców i zapytanie, czy można wykorzystać ich sztuczki.
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Przykładowo:
a) Powtórki – Wielu dobrych prezenterów wiele razy powtarza to, co
powiedziało. Nie zakładaj, że inni nie muszą tego robić, ponieważ
to nieprawda. To powtórki sprawiają, że przemówienie tak
dobrze wypada.
b) Notatki – Wielu mówców wypisuje najważniejsze punkty na małych
karteczkach, zamiast czytać słowo w słowo. Oznacza to, że nie
muszą oni polegać na swojej umiejętności czytania.
c) Czasami trzeba przeczytać gotowy tekst, dobrze jest więc znaleźć
sposób, aby to sobie ułatwić. Jeżeli, przykładowo, masz przeczytać
tekst z Biblii, spróbuj go sobie najpierw wydrukować, powiększając
czcionkę (tekst do odczytu jest zwykle zbyt mały i bardziej
oddalony od nas, niż gdy czytamy na co dzień) i na kartce o
preferowanym przez ciebie kolorze. Rozbij tekst na fragmenty i
palcem zaznaczaj miejsce, w którym jesteś, aby się nie zgubić.
Zaznacz słowa, z którymi możesz mieć trudności, a jeśli obawiasz
się, że możesz użyć niewłaściwego słowa, zrób małe rysunki do
tekstu – jeśli, na przykład, w tekście znajduje się słowo „przykład”,
a podczas przygotowania tekstu przeczytasz „przekład”, możesz
umieścić obok znak “≠” (znak nierówności), aby nie zapomnieć.
Test pisowni – znane i nieznane słowa
Test pisowni jest zaprojektowany po to, by zorientować się w twoim
poziomie znajomości pisowni. W tym przypadku zastosowane są dwa
rodzaje testów: na znane słowa i na nieznane słowa (sztuczne/bezsensowne wyrazy – przyp.MB).
Za pomocą znanych słów ocenia się poziom na jakim dana osoba zna
pisownię, porównując wyniki z tymi uzyskanymi przez inne osoby.
Pomaga to ocenić rodzaje słów oraz to jak są one napisane.
Przykładowo, czy dana osoba pisze słowo „chłód” w sposób prawidłowy
(czyli podany powyżej), czy też pisze „chółd”, a więc nieprawidłowo, ale
używając właściwych liter, lub „chłut”, stosując analogię do słowa „łut”.
Kolejnym przykładem jest słowo „sfond”, które brzmi poprawnie, ale nie
wygląda tak jak w słowniku ortograficznym. Testowanie nie obejmuje
całościowej analizy problemów, ale umożliwia wyciągnięcie zasadniczych
wniosków, zapewniając przy tym wydruk do interpretacji dla specjalistów.
Może być tak, że osoba nauczyła się danego słowa dzięki nieustającym
ćwiczeniom, nie zaś przez analogię, lub zgodność pomiędzy literą, a
głoską. Ważne jest zatem, aby sprawdzić, czy podstawowe umiejętności
Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron
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zostały wyuczone. Można to osiągnąć podając osobie testowanej
nieznane lub wymyślone słowa i prosząc, by je przeliterowała. Takie
słowa jak „dan” wymagają jedynie wiedzy dotyczącej zgodności pomiędzy
literą, a głoską i są łatwe do sprawdzenia. Można także użyć
trudniejszych słów, jak np. „chorzywszy”, które można przeliterować jako
„chorzywszy” lub „hożywszy” i posługując się analogią do słów „chorzy” i
„hoży”, możemy stwierdzić poprawność obu form względem istniejących
reguł. Prawidłowe przeliterowanie zależy jednak od tego, czy dobrze
usłyszeliśmy dane słowo. Z tego względu musi również zostać
przeprowadzone zadanie „słuchowe”.
Różnicowanie głosek
Zadanie to może być uznane za rodzaj testu badającego słuch fonemowy
(przyp. MB), opartego na dźwiękach mowy. Chodzi o to, by osoba
prawidłowo rozpoznała początkowy, środkowy i końcowy dźwięk w danym
wyrazie. Na wynik mogą wpłynąć także takie czynniki jak katar, problemy
ze słuchem, lub wychowanie w innym języku (pomyślmy np. o
problemach jakie Chińczycy i Japończycy mają z głoskami „l”/„r”, jak w
przypadku słów lat/rat, a Hiszpanie z „p”/„b” – pat/bat). Jeżeli danej
osobie nie powiedzie się w tym zadaniu może to być skutek przeziębienia
i w tym przypadku należy powtórzyć test w późniejszym terminie. Jeżeli
jednak osoba testowana uzyska dobry wynik, będzie to oznaczać, że
potrzebne są ćwiczenia, które zwykle nie polegają na niczym więcej, jak
tylko na prawidłowej identyfikacji usłyszanych słów. Nie ma żadnej ukrytej
trudności w wielokrotnym wsłuchiwaniu się w szczegóły, aby móc
rozróżnić dwa dźwięki. Ktoś jednak musi powiedzieć słuchającemu jak
jest prawidłowa odpowiedz!
Pamięć słuchowa
Wiele osób z problemem dysleksji ma trudności z zapamiętywaniem
różnych rzeczy, od listy zakupów, poprzez pisownię pospolitych słów, do
terminu u dentysty. Wystarczy spojrzeć na pytania zawarte na liście
objawów, aby zobaczyć jak ważne jest to zagadnienie:
8. Czy popełniasz błędy przy zapisywaniu wiadomości telefonicznych?
13. Czy łatwo przyszło ci nauczenie się tabliczki mnożenia?
14. Czy łatwo ci jest wymienić litery alfabetu?
Do prawidłowego wykonania każdego z tych zadań trzeba wykorzystać
pamięć, a użyte tutaj zadanie zapamiętywania numerów, jest dobrym
przykładem na wykorzystanie pamięci słuchowej. Trudności z
zapamiętywaniem mają negatywny, trwający całe życie wpływ na obszary
wykraczające poza czytanie i pisanie. Ogólnie rzecz biorąc nie mamy
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nadziei usprawniać pamięci. Zamiast tego szukamy strategii, które
umożliwią przezwyciężenie problemów występujących w poszczególnych
obszarach naszej pracy i życia. Strategie te mogą być niepozorne,
są jednak bardzo użyteczne. Ważne jest, aby najpierw ustalić gdzie leżą
nasze specyficzne trudności, a potem znaleźć sposób na ich pokonanie.
Odpowiedzi na pytania zawarte na powyższej liście symptomów podają
kilka przykładów. Jest jednak wiele innych możliwości, trzeba więc zadać
sobie pytanie, co jest dla nas najważniejsze i na tej podstawie zobaczyć
co możemy wykorzystać, aby wspomóc naszą pamięć. Może to być
cokolwiek: zwykła lista zakupów, telefony komórkowe z funkcją
nagrywania dźwięku i aparatem, aby móc fotografować mapy, celem
zapamiętania drogi, alarm w palmtopie, mający przypominać
o zebraniach, itp.
Zadanie pamięciowe. Zadanie pamięciowe skupia się na przetwarzaniu
przez osoby informacji, jak również na indywidualnych zdolnościach
pamięciowych. Wiele osób z problemem dysleksji ma ponadprzeciętne
umiejętności przetwarzania informacji w zadaniu równoległym,
ponieważ chwytają wszystkie informacje bezwiednie. Sztuka polega na
okiełznaniu tych informacji. Osoby z problemem dysleksji mają jednak
trudności, kiedy informacje przychodzą sekwencyjnie. Zwykle ich wyniki w
zadaniu na sekwencyjność są niższe niż w zadaniu na równoległe
przetwarzanie. W związku z powyższym wyniki zadania pamięciowego
można interpretować ze względu na dwa aspekty:
1. Poziom sprawności pamięci.
2. Rodzaj przetwarzania informacji.
Ogólnie rzecz biorąc słaby rezultat oznacza słaby system pamięciowy.
Jeżeli jednak udało się uzyskać dobry rezultat w którymkolwiek z zadań,
oznacza to, że system działa dobrze, nawet jeśli wynik w drugim zadaniu
był słaby. Wtedy wiemy, że tylko jeden z typów przetwarzania informacji
nie sprawdza się.
Jeśli wynik uzyskany w zadaniu sekwencyjnym jest przynajmniej o 2
punkty wyższy niż w zadaniu równoległym, oznacza to, że sekwencyjne,
analityczne przetwarzanie informacji jest systemem przodującym. Na tym
tradycyjnym systemie oparta jest nauka w szkole.
Jeżeli wynik w zadaniu równoległym jest przynajmniej o 2 punkty wyższy,
niż w zadaniu sekwencyjnym, oznacza to przewagę globalnego,
symultanicznego sposobu przetwarzania informacji. Tutaj mamy do
czynienia z ryzykiem dysleksji, ponieważ powyższy sposób myślenia nie
jest preferowany w szkole.
Zrozumienie swoich mocnych i słabych stron
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Zadanie „równoległe”
Zadanie równoległe koncentruje się na indywidualnym sposobie
przetwarzania informacji, jak również na zdolnościach pamięciowych.
Wiele osób z problemem dysleksji przewyższa w tym zadaniu innych,
swoimi umiejętnościami przetwarzania informacji, jako że chwytają oni
wszystkie informacje nie zdając sobie z tego sprawy. Sztuką jest
zapanowanie nad tymi informacjami.
Zadanie wizualno-przestrzenne
Uważa się, że wiele osób z problemem dysleksji jest dobrych w
zadaniach wizualno-przestrzennych i, że często są w stanie tak
manipulować słowami w swoich umysłach, że potrafią je wizualizować
(skojarzyć z wyobrażeniami wzrokowymi – przyp.MB). Chociaż
umiejętność ta nie jest przydatna sama w sobie, może być użyteczna w
takich dziedzinach jak inżynieria, grafika komputerowa (oraz gry), a także
w wielu innych sferach o charakterze komercyjnym
(jak reklama – przyp. MB).
Interpretacja wyników
Wyniki testów podane są na stronie internetowej projektu, w części
dotyczącej testów, i powinny być rozpatrywane w oparciu o
treść niniejszego wywodu.
4) Wnioski
Nic nie zastąpi pełnej diagnozy, wystawionej przez wykwalifikowanego
specjalistę. Zważywszy jednak, że takich specjalistów trudno jest znaleźć,
a ich usługi są często drogie, powyższy zestaw testów jest dla ciebie
użytecznym punktem wyjścia do zrozumienia swoich mocnych i słabych
stron. Używając tej książki, w połączeniu z twoimi wynikami testów,
powinieneś/powinnaś być w stanie poczynić znaczne postępy, które będą
ci przydatne zarówno w nauce, jak i w pracy.
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1.
Profil Diagnostyczny
Profil Diagnostyczny3
Leonardo Include Project ( Projekt UE: Leonardo- Włączanie)
Metoda diagnozowania składa się z następujących sześciu części4:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwestionariusz dla dorosłych
Pisownia
Różnicowanie głosek
Pamięć słuchowa
Zadanie „równoległe”
Zadanie wizualno-przestrzenne

W celu zdiagnozowania rodzaju trudności należy zrobić to co następuje:
1. Kwestionariusz dla dorosłych5
„Wysłuchaj pytań i zaznacz tę odpowiedź, którą uznasz za najlepszą”
1. Czy mylisz podobne wizualnie słowa takie jak „kot” i „kat”?
2. Czy podczas czytania zdarza ci się gubić miejsce w tekście albo
przeskakiwać z linijki na linijkę, „połykać” linijki tekstu? (2/4/6/8)
3. Czy zdarza ci się mylić nazwy przedmiotów, na przykład „stół” z
„krzesłem”? (1/2/3/4)
4. Czy masz problem z odróżnianiem strony lewej od prawej? (1/2/3/4)
5. Czy posługiwanie się mapą lub znajdowanie drogi do nowego miejsca
sprawia ci problem? (1/2/3/4)
6. Czy musisz czytać tekst od nowa po kilka razy, żeby go zrozumieć?
(1/2/3/4)
7. Czy kiedy otrzymujesz kilka instrukcji naraz, masz problemy z ich
zrozumieniem? (1/2/3/4)
8. Czy kiedy zapisujesz informację telefoniczną, popełniasz błędy?
(1/2/3/4)
9. Czy sprawia ci trudność przypomnienie sobie właściwego słowa?
(1/2/3/4)
10. Jak często przychodzą ci do głowy twórcze sposoby rozwiązywania
problemów? (1/2/3/4)
Rzadko, Czasem, Często, W większości przypadków
Załącznik 1
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11. Jak łatwe jest dla ciebie podzielenie na sylaby takich słów jak
o-gró-dek? (3/6/9/12)
12. Jak łatwo przychodzi ci przelewanie myśli na papier, podczas
pisania? (2/4/6/8)
13. Jak łatwo było ci nauczyć się tabliczki mnożenia? (2/4/6/8)
14. Jak łatwe jest dla ciebie wyrecytowanie na głos nazw liter w
alfabecie? (1/2/3/4)
15. Jak łatwe jest dla ciebie czytanie na głos? (1/2/3/4)
16. Jak łatwe jest dla ciebie wyobrażanie sobie trójwymiarowych figur
geometrycznych?
Bardzo łatwe, Łatwe, Trudne, Bardzo trudne
2. Pisownia
Musisz odnaleźć 10 prawdziwych i 5 wymyślonych słów. Zauważ, że 5
prawdziwych słów znajduje się na końcu, a pięć pozostałych w
środku zdania.
„Zapisz używając komputera wyrazy, które usłyszysz. Wystąpią one w
zdaniach, po czym będą powtórzone jeszcze raz. W każdym zdaniu
wystąpi tylko jeden wyraz , który musisz zapisać. Nie wszystkie słowa
będą znajome, więc nie martw się, jeśli nie będziesz ich znał. Po prostu
spróbuj je napisać najlepiej jak potrafisz. Jeśli chcesz, możesz najpierw
zapisać je na papierze, a potem na komputerze”.
Ponieważ

Nie wychodził z domu ponieważ padało Napisz: ponieważ

Rgła

Było wiele rgły tego ranka

Napisz: rgła

Otrzymał

Mężczyzna otrzymał list na poczcie

Napisz: otrzymał

Nauka

Chemia to nauka

Napisz: nauka

Dryczka

Dryczka była zaprzęgnięta w dwa konie Napisz: dryczka

Spodnie

Dżinsy to rodzaj spodni

Napisz: spodnie

Drąbienie

Drąbienie przychodziło mu z trudem

Napisz: drąbienie

Graffiti

Ściana była pokryta graffiti

Napisz: graffiti

Nocować

Nie mogli nocować w hotelu
tego wieczora

Napisz: nocować

Fragment

Przeczytał fragment z książki

Napisz: fragment

Kladycja

Nie znał kladycji tego kraju

Napisz: kladycja
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Przytomność

Ranny mężczyzna stracił Napisz: przytomność
przytomność

Kontynuować

Nie mogli kontynuować
zakupów bez pieniędzy

Kwadrans

Była za kwadrans czwarta Napisz: kwadrans

Brockoń

Brockoń ruszył galopem

Napisz: kontynuować

Napisz Brockoń

3. Różnicowanie głosek
„Posłuchaj wypowiadanych par wyrazów. Nie wszystkie wyrazy będą
znajome, więc nie martw się, jeśli nie będziesz ich znał. Musisz wcisnąć
tylko odpowiedni klawisz, mówiący czy słowa te są takie same, czy nie”
ryk
wyje
graj
fory
rów
sit
dom
pług
palt
elf
pisz
len
kosa
kilt
panna
zderzenie
rzut
pąk
koń
metal

-

byk
wije
graj
wory
wór
sit
dam
bług
pal
alf
pisz
lin
koza
kilt
pana
zdarzenie
rzut
bąk
goń
medal

4. Pamięć słuchowa
„Usłyszysz sekwencję szeregu cyfr. Po wysłuchaniu zapisz na komputerze te cyfry np. jeśli usłyszysz: 3, 4 , to napiszesz: 3, 4. Sekwencje cyfr
będą coraz dłuższe. Nie szkodzi, jeśli nie będziesz mógł dokładnie przypomnieć sobie wszystkich cyfr. Zapisuj je tak, jak je zapamiętasz. Uwaga:
nie możesz zacząć pisać, zanim nie usłyszysz całej sekwencji”.
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3
4
2
3
1
5
9

4
8
5
6
3
1
3

– Teraz napisz 3, 4.
5 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności
9 4 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności
1 9 5 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności
6 7 9 2 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności
2 7 3 9 4 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności
7 8 2 6 1 5 – Teraz zapisz te cyfry w odpowiedniej kolejności

„Teraz zrobisz to samo, ale tym razem zapisując cyfry w odwrotnej
kolejności, tzn. jeśli usłyszysz 4, 8 powinieneś zapisać 8, 4. Sekwencje
cyfr będą się wydłużać. Nie szkodzi, jeśli nie będziesz mógł dokładnie
przypomnieć sobie wszystkich cyfr. Zapisuj je tak, jak je zapamiętasz.
Pamiętaj, że nie będziesz mógł zacząć pisać zanim usłyszysz całej
sekwencji cyfr”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4
3
2
4
3
7
5
3

8
7
5
9
6
2
8
1

9
5
1
8
4
7

9
5
1 5
9 2

5. Zadanie „równoległe”
Na ekranie pojawi się dziesięć zdjęć z obrazami zwierząt, jedno po
drugim. Zapamiętaj kolejność w jakiej pojawiły się zwierzęta. Każde ze
zdjęć będzie także zawierało jakiś przedmiot domowego użytku. Poza
sekwencją zwierząt postaraj się zapamiętać, które zwierzę pojawiło się, z
jakim przedmiotem, w parze.
6. Zadanie wizualno-przestrzenne
Udziel odpowiedzi, które są ” takie same”, i które są
„nie takie same, inne”.
2 Redakcja i wstępna adaptacja – Marta Bogdanowicz; Tłumaczenie
Karol Jaroszewski
3. Zadania należące do Profilu Diagnostycznego znajdują się
w załączniku do książki
4 .W oparciu o listę objawów, charakterystycznych dla osób dorosłych z
dysleksją, sporządzono ten Kwestionariusz
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Załącznik 2.
Diagnoza osoby dorosłej z
problemem dysleksji
Załącznik ukazuje cały proces diagnozy, rekomendowany jako modelowy,
dla identyfikacji trudności, z którymi zmaga się osoba dorosła z
problemem dysleksji. W wielu krajach nie ma ogólnie przyjętego
protokołu, który mógłby w tym celu posłużyć. Intencją naszą jest
zapewnienie ram, umożliwiających zrozumienie problemów, natomiast do
praktyków i badaczy należy wybór tych pozycji, które uznają za
najbardziej istotne w danym kontekście. Każda osoba, która potrzebuje
diagnozy, bez względu na to skąd jest i jakim językiem się posługuje,
powinna zainteresować się zaprezentowanym tu materiałem. Dla pełnej
diagnozy wyniki testu powinny uwzględniać obszary, o których wspominać
będziemy w tym miejscu, jak również to o czym mówiliśmy w rozdziale 1.
Definicja
Zapisana tu definicja jest taka sama jak w rozdziale 1, w którym
omówiona została diagnoza, odnosząca się do symptomów. Tutaj
skupimy się na omawianiu komponentów przyczynowych, które powinny
pokazać nam, w jaki sposób budować indywidualny program wsparcia dla
osób z dysleksją.
Definicja dysleksji: „Dysleksja jest to trudność w nabywaniu umiejętności
czytania i pisania, pochodzenia neurologicznego (uwarunkowana
biologicznie, nie będąc schorzeniem neurologicznym – przyp. MB).
Przejawia się ona w przypadkach gdy występują trudności z dokładnym i
płynnym czytaniem, a pisownia i umiejętność pisania kształtuje się w
sposób bardzo nieprawidłowy. Może być spowodowana przez połączenie
problemów ze słuchowym i wzrokowym przetwarzaniem, pamięcią
operacyjną, „magazynem i wyszukiwaniem leksykalnym” (bazą słów), a
także trudnościami motorycznymi. Przejawy dysleksji u osoby zależne
będą nie tylko od indywidualnych różnic poznawczych, lecz także od
języka, którym dana osoba się posługuje.”
Ta definicja jest użyta do pokazania w jaki sposób diagnoza powinna
bazować na definicji.
„Może być spowodowana” – to oznacza, że nie możemy być pewni co
do tego, czy dysleksja może być tłumaczona jedynie przez te czynniki.
Karl Popper (1976) zasugerował, że każde przedsięwzięcie naukowe, aby
zasłużyć na miano naukowego, powinno być oparte na dającej się
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sprawdzić hipotezie. Oznacza to, że hipoteza powinna jasno określać w
jaki sposób może zostać podważona. Postępy w badaniach naukowych
zachodzą w wyniku procesu naukowego redukcjonizmu, według którego
każdy poziom analizy może być sprowadzony do coraz bardziej
podstawowego poziomu (Churchland, 1979), a każdy byłby w zgodzie z
zasadami dyscypliny naukowej Popper’a. Obszar dysleksji funkcjonuje
wewnątrz domeny badań naukowych, ignorując jednocześnie podstawy,
na których owa domena się opiera, np. przez brak porozumienia odnośnie
definicji samej dysleksji, a także wykorzystywanie różnorodnych kryteriów
badawczych. Można powiedzieć, że powyższa definicja może być uznana
za hipotezę.
„przez połączenie” – to podkreśla potrzebę istnienia różnorodnych
zastawów testów.
„problemów ze słuchowym...przetwarzaniem” – chociaż użyty został
tutaj pojedynczy termin „słuchowe przetwarzanie” należy pamiętać, że za
tym terminem kryje się kilka aspektów funkcji słuchowych, których
powinno się zbadać jak najwięcej. Jedną z najważniejszych pozycji na tej
liście zajmują pomiary krótkotrwałej pamięci słuchowej (np. powtarzanie
cyfr) oraz percepcji słuchowej dźwięków mowy (różnicowanie głosek).
Można też wziąć pod uwagę zadania niejęzykowe (np. wybijanie rytmu),
jak również zadania słuchowe takie jak powtarzanie słów istniejących i
nieistniejących ( inaczej sztucznych lub bezsensownych – przyp. MB).
Przykłady zadań na przetwarzanie słuchowe: Powtarzanie cyfr,
Różnicowanie głosek, Wystukiwanych dźwięków.
„i wizualnym przetwarzaniem” – podobnie jak przy przetwarzaniu
słuchowym powinno się użyć zestawu testów, aby ocenić najważniejsze
obszary w zakresie funkcji wzrokowych. Powinno się podjąć próbę
osobnego oceniania takich składowych jak krótkotrwała pamięć wzrokowa
od percepcji wzrokowej. Można tego dokonać przez ostrożny dobór
testów. Dla przykładu, zadanie kopiowania (rysowania ze wzoru – przyp.
MB), gdzie zawierająca wzór karta do przerysowania jest usuwana po
upływie określonego czasu, może być porównane do zadania, w którym
owa karta ze wzorem jest cały czas widoczna. Różnica wykonania
powinna być odzwierciedleniem sprawności krótkotrwałej pamięci
wzrokowej. Często się zdarza, że zdolności wzrokowe wymieniane są
jako przykład istnienia mocnych stron danej osoby, podczas gdy ważne
jest podkreślanie zarówno mocnych, jak i słabych stron. Należy także
pamiętać, że fakt, iż dana osoba ma słabe umiejętności pisania i czytania,
nie oznacza, że ma ona dobrze rozwinięte zdolności wizualne (co często
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jest podkreślane jako charakterystyka funkcjonowania poznawczego osób
z dysleksją – przyp. MB).
Przykłady zadań na przetwarzanie wzrokowe: Rozpoznawanie kształtu
z pamięci, Zadania kopiowania wzorów , Test Klocki, Brakujące części.
„pamięcią operacyjną” – istnieje różnica pomiędzy pamięcią operacyjną,
a innymi rodzajami pamięci. Może ona być uznana za umiejętność do
przechowywania i manipulowania informacjami. Testowanie tego obszaru
odnosi się, w większości, do diagnozowania manipulacji pamięci
słuchowej. Odzwierciedla to łatwość z jaką tworzy się testy dla tego
obszaru. Nie ma jednak powodu, dla którego nie można by opracować i
wykorzystać pomiarów wzrokowej pamięci operacyjnej.
Jak już stwierdzono, każdy test odnosi się do kilku procesów
poznawczych. Podczas gdy takie procesy, jak manipulacja cząstkami
fonologicznymi, mogą w dużej mierze polegać na magazynowaniu i
odzyskiwaniu fonologicznym (wydobywaniu z pamięci czyli przypominaniu
sobie informacji fonologicznych: głosek, sylab, słów – przyp.MB), to
niektóre z zadań na manipulację fonologiczną wymagają dobrej pamięci
operacyjnej do osiągnięcia dobrych rezultatów. Do trudniejszych należą
tzw. „spuneryzmy”, gdzie pierwsza sylaba pierwszego słowa i pierwsza
sylaba drugiego słowa są zamienione miejscami, „mój ruch – rój much”
(należy pamiętać, że jest to zadanie fonologiczne, a nie ortograficzne).
Jednak nawet takie zadania jak usuwanie i zastępowanie fonemów
również wymagają dobrej pamięci operacyjnej, magazynu leksykalnego
oraz wyszukiwania zapamiętanych informacji.
Przykłady zadań na pamięć operacyjną: Powtarzanie cyfr w odwrotnej
kolejności, Liczenie wspak, „Spuneryzmy”.
„magazynem i „wyszukiwaniem leksykalnym (bazą słów)” – Istnieją
cztery leksykony, przechowujące ślady ważne dla rozwoju piśmienności.
Są to leksykony ortograficzne, fonologiczne, semantyczne i motoryczne.
Aby jednak uniknąć komplikacji leksykon motoryczny zostanie omówiony
oddzielnie. Miara zawartości owych leksykonów może być postrzegana
jako miara poziomu osiągnięć.
Ważne jest , aby rozważyć chociaż próbę zmierzenia zawartości tego
leksykonu. Test będzie się składał z kilku części. Kiedy informacja
zostanie dostarczona musi zostać przekazana i utrwalona. Zdolność do
przywoływania informacji będzie zależna od tego, czy dany element
znajdował się kiedykolwiek w leksykonie, od stopnia w jakim można go
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odróżnić od sąsiadujących elementów oraz zdolności do wyrażania i
odtwarzania zawartości leksykonu. Zadania Szybkiego nazywania mają
kilka form. Jedna z najbardziej popularnych, wymaga od badanego
nazwania czterech lub pięciu, dobrze znanych przedmiotów,
prezentowanych wielokrotnie (przyp.MB) w dowolnej kolejności. Pytanie
zatem nie dotyczy kwestii, czy dany przedmiot w ogóle istnieje w danym
leksykonie (lecz jak szybko ta nazwa zostanie wyszukana z zasobu
słownika i wypowiedziana przez badanego – przyp.MB). Nie jest jednak
do końca jasne co to zadanie mierzy.
Przykłady zadań do pomiaru magazynu i przywoływania w
leksykonie: Szybkie nazywanie – obrazki (PhAB), Szybkie nazywanie –
cyfry (IDT), Aliteracje fonologiczne (PhAB), Rymy (PhAB), Podział na
fonemy/głoski (DST), zadania Ortograficzne – test wyboru, Zgodność
między literą, a głoską, Semantyczny test na słownictwo, Płynność
werbalna, Płynność semantyczna.
„a także trudnościami motorycznymi” – te ostatnie powinny zostać
wzięte pod uwagę (podczas badań diagnostycznych – przyp.MB),
zakładając, że umiejętność tworzenia dobrych śladów motorycznych
przyczyniłaby się do dobrego pisania odręcznego, a nawet poprawnej
pisowni (przy pisaniu odręcznym i na klawiaturze). Jednakże te
umiejętności nie dowodzą z jakimi trudnościami mamy do czynienia u
dorosłych, w takim stopniu w jakim czynią to w przypadku dzieci. Jest tak
z powodu strategii kompensacyjnych
Przykłady zadań do pomiaru zdolności motorycznych: Kopiowanie,
Jakość pisma odręcznego, Zadanie badajace koordynację ruchową.
„Przejawy dysleksji u osoby zależne będą nie tylko od
indywidualnych różnic poznawczych, lecz także od języka, którym
dana osoba się posługuje.” – Ten fragment obejmuje potrzebę wzięcie
pod uwagę języka, w którym testujemy.
Ważne jest, by pamiętać, że trudności z jakimi zmaga się jednostka nie
są tymi samymi trudnościami, z jakimi zmaga się grupa. Mimo, że
badania jasno pokazują, że wiele osób z problemem dysleksji w Wielkiej
Brytanii ma problemy z operacjami na poziomie fonologicznym, co na
poziomie grupy z pewnością wyróżnia ich wśród ogólnej populacji, nie
oznacza to, że diagnoza Brytyjczyka z trudnościami w zakresie czytania i
pisania powinna się skupiać na zdolności do wykonywania
powyższych operacji.
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Co więcej, zadanie na różnicowanie dźwięków mowy w języku angielskim
powinno odnosić się do zestawu fonemów z tego właśnie języka, zaś przy
badaniu w języku szwedzkim, należy wziąć pod uwagę szwedzkie
fonemy. Kiedy badamy osobę wielojęzyczną, powinniśmy uwzględnić
fonemy z języka nauczania oraz pierwszego (lub preferowanego) języka.
Rola IQ
Wielu praktyków na terenie Europy nadal żyje w błędnym przekonaniu, że
diagnoza inteligencji pełni ważną rolę w identyfikacji osób z problemem
dysleksji. Ponieważ aspekt inteligencji nie został wzięty pod uwagę w
definicji, nie jest on zatem potrzebny do diagnozy. Ponadto, jest wiele
osób z problemem dysleksji, cechujących się różnymi poziomami
inteligencji (jest to stanowisko autorów omawianego narzędzia
diagnostycznego – przyp. MB), ich nauczanie zaś nie zmienia się, bez
względu na rzeczone poziomy.
Kwestie społeczne i emocjonalne
Wiele osób z problemem dysleksji ma społeczne i emocjonalne problemy,
związane z frustracją, narastającą przez lata, gdy żyły bez diagnozy i bez
pomocy. Należy się do tych kwestii odnieść, ocenić je, a osobom z tymi
problemami zapewnić wsparcie.
Protokół diagnozy
Można argumentować, że jeśli definicja, na podstawie której podejmujemy
decyzje, oparta jest na symptomach, wtedy potrzebujemy jedynie
dokonania oceny osiągnięć. Jeśli jednak definicja wskazuje na
komponenty przyczynowe, należy wykazać, że trudności z jakimi zmaga
się jednostka są uwarunkowane przyczynami wyszczególnionymi
w definicji.
Przedstawiony materiał do badań może zostać uznany za punkt wyjścia
dla opracowania protokołu identyfikacji trudności u osoby z dysleksją.
Może być także wykorzystany do opracowania programu wsparcia, w
odniesieniu do trudności związanych z czytaniem i pisaniem. Nie
powinien być postrzegany jako ostateczna lista zadań diagnostycznych.
Inne obszary funkcjonowania, takie jak reagowanie emocjonalne lub
behawioralne (np. reakcja na presję podczas egzaminów) nie powinny
być pomijane (w procesie diagnozowania - przyp.MB). Tak jak
zaznaczono powyżej, zarówno płynność jak i dokładność powinny być
mierzone w wielu z tych testów.
Zauważmy, że niektóre testy zawierają informacje pomocne w
zrozumieniu trudności osób z dysleksją lecz nie dostarczają dodatkowych
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informacji pomocnych w opracowaniu indywidualnego planu
edukacyjnego. Mogą jednak pomóc w wytłumaczeniu innych kwestii.
Przykładem może być test powtarzania szeregów cyfrowych, pomocny w
zrozumieniu komponentów pamięci słuchowej. Wiedząc, że osoba ma
problemy z pamięcią krótkotrwałą, diagnozujący może skupić się na
opracowaniu strategii, mających na celu wspomaganie aspektów pamięci
, odpowiadających za uczenie się.
Niektórzy diagnozujący mogą zechcieć wziąć pod uwagę testy, ukazujące
mocne strony rozwoju poznawczego badanych (test wzory z klocków).
Nie są one potrzebne do oceny dysleksji, ani do opracowania
indywidualnego planu edukacyjnego. Jednak każda rzetelna diagnoza
zawiera dodatkowe elementy, mogące dostarczyć informacji dotyczących
mocnych stron funkcjonowania ucznia, które mogą zostać wykorzystane
tam gdzie będzie to stosowne, aby wspomóc jego słabe strony rozwoju.
Tak jak zostało to wcześniej powiedziane, zarówno dokładność jak i
płynność powinny być w sposób dokładny zbadane. Poza ogólnym
wynikiem w skład oceny całościowej powinna także wchodzić analiza
błędów np. czy pisownia jest poprawna pod kątem fonologicznym, ale
wskazuje na problemy z pamięcią wzrokową – koszykówka zapisana jako
koszykufka?). Owe analizy często dostarczają dodatkowych informacji,
które mogą być istotne dla dalszych zaleceń.
Osiągnięcia – Czytanie – pojedyncze słowo: Czytanie pojedynczych
słów wiąże się z wyodrębnianiem słowa z kontekstu. Można zatem
wywnioskować, czy osoba badana czyta słowo, czy zgaduje z kontekstu.
Osiągnięcia – Czytanie – nieistniejące(sztuczne) słowa: Nieistniejące
słowa zbudowane są z ciągów literowych właściwych dla danego system
ortograficznego. Są to jednak słowa nowe, a więc
wcześniej niespotykane.
Jeżeli badana osoba nie będzie rozumiała zasad ortograficznofonologicznych, nie będzie w stanie rozszyfrować wyrazów, nie znając ich
zapisu wizualnego, możliwego do wykorzystania jako strategii
alternatywnej. Każda osoba powinna potrafić wykorzystać analogie i
zdolności fonologiczne do przeczytania słowa. Istotne może być jednak
zwrócenie uwagi nie tylko na dokładność, lecz także na płynność (lub
szybkość), szczególnie w języku uznawanym za transparentny (gdzie
niemal każdej literze odpowiada określony fonem – przyp. MB) . Ważne
może być także potwierdzenie przyswojenia pełnej wiedzy z zakresu
korespondencji litera-głoska.
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Osiągnięcia – Czytanie dłuższego tekstu: U osób dorosłych często
ważne jest przyjrzenie się czytaniu dłuższego tekstu. Próba czytania
pojedynczych wyrazów może zamaskować problemy z płynnością.
Trudniej jest ten problem ukryć w przypadku czytania ciągłego tekstu.
Osiągnięcia – Czytanie fragmentu tekstu ze sztucznymi wyrazami:
Niektóre testy zostały opracowane przez wmieszanie nieistniejących słów
w ciągły tekst. Łączy to trudności zarówno w płynności jak i w precyzji.
Osiągnięcia – Pisownia słów: Wyrazy powinny być dobierane na
podstawie częstotliwości występowania i złożoności lingwistycznej.
Test dla osób, poza słowami powszechnie używanymi, powinien także
zawierać trudne wyrazy, które odzwierciedlają różnorodne aspekty
ortografii. Aby uniknąć niejasności. Zadanie to z reguły zakłada
wypowiedzenie słowa przez badającego, a następnie użycie go w zdaniu,
po czym powtórzenie słowa (które zapisuje badany – przyp.MB).
Osiągnięcia – Pisownia sztucznych wyrazów: Podczas zapisywania
sztucznych słów osoba z problemem dysleksji postawiona jest przed
wyzwaniem, aby wykorzystać swoją umiejętność przekodowywania języka
mówionego na jego pisemny odpowiednik. Wyuczone zostają strategie
ukazujące związki pomiędzy reprezentacją fonologiczną, a formą
ortograficzną, dla powszechnie używanych i regularnych słów. Jednak
pisownia sztucznych słów może być opanowana jedynie przez
wykorzystanie korespondencji między literą i głoską oraz analogii na
wszystkich poziomach, w tym fonemów, rymów i zbitek spółgłoskowych.
Słowa te mogą również być zawarte w zdaniach, przy czym dziecku mówi
się, że może nie znać wszystkich wyrazów.
Osiągnięcia – Czytanie ze zrozumieniem: Wiele osób z problemem
dysleksji tak wiele wysiłku wkłada w odszyfrowanie napisanych słów, że
brakuje im potem zasobów potrzebnych do zachowania lub
odszyfrowania znaczenia tego, co właśnie przeczytały. Można to
zrozumieć na przykładzie następującego zadania, które ma kilka odmian.
Zasada jest taka, że osoba czyta fragment tekstu, po czym odpowiada na
pytania, czasem mając tekst przed sobą, a czasem nie. Mimo, że istnieje
istotny komponent pamięciowy, mogą być opracowane strategie
pozwalające na przywoływanie dłuższych fragmentów tekstu. Przykładem
byłoby obserwowanie tego, co się dzieje podczas gdy osoba czyta (jak
się zachowuje – przyp. MB). W testach tych często mierzony jest czas, w
związku z czym badany może nie skończyć testu w wyznaczonym
okresie. Niektóre osoby z problemem dysleksji czytają powoli, ale
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odpowiadają na pytania prawidłowo, jeśli mają czas na odpowiedź. Nie
wystarcza to jednak na dobry wynik.
Przetwarzanie słuchowe – Powtarzanie cyfr: Jest to jeden z najczęściej
stosowanych na całym świecie testów, służących do identyfikacji osób z
problemem dysleksji. Ważne jest jednak, by mieć na względzie różnice w
poszczególnych językach oraz to, że ciąg siedmiu cyfr, zwykle podawany
w wersji angielskiej, nie będzie odpowiadał innym wersjom językowym. W
wersji chińskiej, dla przykładu, normę stanowi dziewięć cyfr, ponieważ
liczby (sylaby) w chińskim są krótsze.
Ponadto, w języku chińskim wszystkie liczby są jednosylabowe. W języku
polskim np. słowo oznaczające cyfrę „siedem” jest dwusylabowe. W
języku filipińskim wszystkie słowa wyrażające liczby są dwusylabowe,
poza trzysylabowym słowem „dalawa”, (dwa). W węgierskim słowa
oznaczające czterocyfrowe liczby są jednosylabowe, natomiast
pięciocyfrowe liczby wyrażane są słowami dwusylabowymi.
Należy zatem brać pod uwagę normy obowiązujące w danym języku.
Trzeba zaznaczyć, że powyższy test może być bardzo przydatny w
diagnozowaniu osób wielojęzycznych, daje bowiem potwierdzenie
ich zdolności. Jednak zastosowanie go w takiej sytuacji wymaga
obecności osoby posługującej się danym językiem, lub wersji z
komputerową reprezentacją dźwięku, która może być zastosowana przy
odpowiedziach pisemnych. Można również przyjąć odpowiedź ustną, pod
warunkiem, że jest ona nagrana do późniejszej analizy.
Przetwarzanie słuchowe – Różnicowanie dźwięków mowy: To zadanie
może być uznane za test słuchowy, umieszczony w specyficznym
kontekście językowym. Poszczególne pozycje powinny być dobierane w
sposób rozważny, aby faktycznie reprezentowały specyfikę danego
języka, zachowując przy tym odpowiedni stopień trudności, dla
sprawdzenia umiejętności osoby badanej. Różnicowanie fonemów
powinno występować na początku, w środku i na końcu wyrazów. W
przypadku osób wielojęzycznych, należy uwzględnić szczególny zestaw
fonemów. Osoby posługujące się językiem gudżarackim mają trudności z
rozróżnieniem głosek f/w, jak np. fala/wala, a więc tego rodzaju próby
powinny znaleźć się w teście. W podobny sposób Japończycy mają
kłopot z różnicą między l/r (lat/rat), a Hiszpanie z p/b (pat/bat). Jednak na
umiejętność różnicowania tych ostatnich może mieć wpływ pozycja
danego fonemu w wyrazie.
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Przetwarzanie wizualne – Zadania z kopiowaniem: To zadanie jest
zwykle przeznaczone dla dzieci, ale może też być zastosowane u osób
dorosłych, celem wyeliminowania innych problemów i aby pomóc w
diagnozie zdolności motorycznych. Zawiera zwykle szereg kształtów o
rosnącym stopniu trudności, które należy przerysować.
Przetwarzanie wizualne – Odtwarzanie kształtu z pamięci: W tym
zadaniu osobie badanej pokazuje się przez krótką chwilę jakiś kształt,
potem zaś prosi się o jego odtworzenie. W przypadku mniej
skomplikowanych kształtów wystarczy nawet pięciosekundowy pokaz,
natomiast więcej czasu (np. minutę) daje się przy trudniejszych
przykładach. Istotne informacje możemy zdobyć nie tylko na podstawie
rezultatu, lecz także tego jak został osiągnięty.
Pamięć operacyjna – Powtarzanie cyfr w odwrotnej kolejności: To
zadanie jest łatwe do skonstruowania, ponieważ dotyczy jedynie
reprezentacji słuchowej cyfr. Trudność zadania polega na tym, że osoba,
która je wykonuje, musi powtórzyć szereg cyfr w odwrotnej kolejności, niż
je usłyszała.
Pamięć operacyjna – Liczenie do tyłu: To zadanie, polegające na
liczeniu od stu w dół, w sekwencjach po trzy liczby, jest łatwe do
wykonania, nie istnieją jednak żadne normy do tej próby. Mając jednak na
względzie wyraźną prostotę tego zadania można założyć, że nacisk
będzie położony na pamięć operacyjną, a więc umiejętność dokonywania
obliczeń i powstrzymywania się od wypowiadania nazw niektórych liczb.
Pamięć operacyjna – Spuneryzmy: Wysoki poziom operacji na
poziomie fonologicznym i pamięci operacyjnej sprawiają, że zadanie to
jest dobrym i szybkim sposobem rozpoznawania u badanych ryzyka
dysleksji. Zadanie polega na zamianie pierwszych fonemów w dwóch
wyrazach (np. „rój much” zamienia się na „mój ruch”). Pomimo złożonej
natury zadania, co może uczynić je trudnym do zinterpretowania, jak
również faktu, że jest ono silnie uwarunkowane kulturowo, może być
użyte jako szybka metoda ujawniania problemów. Istnieje niewiele norm
dla tego zadania.
Szybkie nazywanie – obrazki: Obrazki stanowią semantyczną
reprezentację. Pomimo, że istnieje wiele wersji tego zadania, m.in. takie,
gdzie są w sumie cztery elementy, pokazywane wiele razy na zamianę
oraz takie gdzie jest dwadzieścia elementów, z których każdy
pokazywany jest dwa razy (a badany musi je jak najszybciej
nazwać – przyp. MB), to często się zdarza, że osiągnięty ogólny czas nie
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jest najważniejszy. Wiele osób z problemem dysleksji ma problemy z
płynnością, co oznacza, że nie wypowiadają słów według przyjętego
rytmu, mimo, że wyraźnie te słowa znają. Ponieważ płynność bywa
bardziej istotna niż czas, to ona właśnie może być wykorzystana do
oceny dwujęzycznej osoby, posługującej się swoim pierwszym językiem.
Szybkie nazywanie – cyfry: Ten test różni się od poprzedniego tym, że
jest oparty na reprezentacji ortograficznej, a zatem umożliwia dostęp do
leksykonu ortograficznego. Odpowiedzi, w przypadku tego zadania, mogą
się różnić od uzyskiwanych w zadaniach z nazywaniem obrazka.
Istnieją inne wersje, obejmujące szybkie nazywanie kolorów, liter i
chińskich znaków graficznych. Każda przyniesie inne odpowiedzi, ale
zwykle wystarczy jedno zadanie bazujące na ortografii. Zadanie to jest
szczególnie użyteczne przy pracy z osobami wielojęzycznymi, ponieważ
mogą je wykonać w preferowanym przez siebie języku. Kwestią
zasadniczą jest nie czas, lecz płynność.
Leksykalne – Fonologiczne – Aliteracje: Chociaż kwestia ta jest
ważniejsza przy badaniu dzieci, to zadanie nie powinno być ignorowane,
zwłaszcza przez osoby, które późno nauczyły się czytać. Istnieją różne
odmiany tego zdania, w tym identyfikacja/usuwanie pierwszego fonemu,
po którym może być samogłoska, lub który może być częścią dwuznaku.
Leksykalne – Fonologiczne – Rymy: Wiele mówi się na temat
znaczenia rymów w nauce czytania w transparentnych językach. Można
założyć, że w językach nietransparentnych, takich jak angielski, rymy są
ważne od samego początku (zarówno rozpoznawania jak i tworzenie
rymów - przyp.MB).
Jednakże w transparentnych językach duże elementy fonologiczne, takie
jak rymy, stają się ważne dla sprawności czytania w okresie, gdy jest już
za późno na nauczenie się płynnego czytania, bazując jedynie na
szybkim czytaniu: od grafemu - do fonemu.
Leksykalne – Fonologiczne – Podział na fonemy: Istnieje zbiór zadań
na segmentację (analizę głoskową – przyp. MB) manipulację, jak np.
usuwanie pierwszego lub ostatniego fonemu. Mogą one być
wykorzystywane do ustalenia, czy dana osoba posiada umiejętność
dokonywania operacji językowych, na poziomie zwykle postrzeganym
jako konieczny do rozwoju kompetencji w zakresie piśmienności.
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Leksykalne – Ortograficzne – Ortograficzny test wyboru: Zadania do
oceny czytania i pisania, gdzie badany dokonuje wyboru odpowiedzi,
mogą być pomocne w zrozumieniu jak bardzo bogaty jest leksykon
ortograficzny. Przykładem takiego zadania jest Ortograficzny Test Wyboru
Olson’a, który ma dwie formy : a) dwa słowa, z których tylko jedno
napisane jest poprawnie, chociaż brzmią tak samo (np. siąpi/siompi); b)
napisane są dwa słowa, ale tylko jedno, po wymówieniu, brzmi jak
prawdziwe słowo (np. kirzg/kszyk). Zadanie to nie jest możliwe do
wykonania w transparentnym języku.
Leksykalne – Ortograficzne – Rozpoznawanie litery i fonemu: Łatwo
jest formułować założenia odnośnie poszczególnych badanych, . Należy
jednak je zweryfikować sprawdzając wszystkie aspekty funkcjonowania
tych osób. Test służący rozpoznawaniu wyrazów może nie ujawnić
żadnych trudności, gdyż osoba badana może czytać pojedyncze słowa
jako całości. Problem ten może być zauważony podczas czytania pseudo
– słów. Jednak powyższy typ zadań pozwoli nam określić gdzie mogą
powstawać problemy.
Leksykalne – Semantyczne – Test do oceny słownika: Czasami może
zaistnieć potrzeba wykazania się znajomością słownictwa, jak na przykład
w przypadku osoby wielojęzycznej. Test może przyjąć kilka postaci, m.in.
a) napisanie definicji do podanego słowa albo b) wybranie z szeregu
ilustracji tej jednej, która najlepiej odpowiada podanemu słowu.
Leksykalne – Semantyczne – Płynność werbalna: Istnieje kilka wersji
tych zadań. Przykładowo: podaj jak najwięcej słów zaczynających się tą
samą literą alfabetu.
Leksykalne – Semantyczne – Płynność semantyczna: Przykładem
tego typu zadania jest podanie nazw jak największej ilości zwierząt.
Można to uznać za metodę do badania sposobu klasyfikowankia słów
oraz ich wyszukiwania.
Zdolności motoryczne - Kopiowanie: zadania przerysowywania
wzorów, jak również przywoływanie kształtów z pamięci, bazują na
koordynacji: ręka-oko. Daje to możliwość rozważenia, czy istnieją
potencjalne problemy w tym obszarze.
Zdolności motoryczne – Jakość pisma odręcznego: Chociaż na
jakość pisma odręcznego w znacznym stopniu wpływa wczesne
nauczanie, to problem z pismem może odbić się na naszym dorosłym
życiu, w takich kwestiach jak odczytywanie samego siebie, lub
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odczytywanie naszego pisma przez kogoś innego. Ponadto charakter
pisma jest często wynikiem kompromisu pomiędzy takimi sferami jak
jakość pisma i pisownia. Im bardziej skupimy się na jakości pisma, tym
mniejszą uwagę będziemy mogli poświęcić pisowni i treści.
Zdolności motoryczne – Zadanie na koordynację motoryczną: Istnieje
wiele różnych zadań, które można wykorzystać. Wśród nich mamy test
Oseretsk’iego oceny motoryki, a także zadania oceniające równowagę.
Inne – Swobodne pisanie: W tym zadaniu zaprezentowana zostaje
umiejętność porządkowania myśli, poziomu umiejętności w zakresie
pisowni i pisma odręcznego.
Często czas ogranicza ilość tego, co może zostać napisane podczas
badania testowego. W tej sytuacji ważne stają się wcześniejsze
doświadczenia w pisaniu. Należy się jednak zastanowić, co uznajemy za
normalne środowisko pracy. Jeżeli od jakiegoś czasu pisanie odbywało
się na komputerze, to zadanie z kategorii swobodne pisanie nie ma
sensu, a nawet może powodować problemy (jeśli w ten sposób
chcielibyśmy ocenić pismo ręczne – przyp. MB) .
Inne – Pisanie przez jedną minutę: To zadanie może przyjąć kilka
różnych form. Najwięcej informacji uzyskamy jednak stosując zadanie na
kopiowanie zdań. Jeżeli jakiś słowo nie zostało zakodowane, lub
zapamiętane, może to spowolnić pracę.
W przypadku wielu z tych zadań ważna jest także obserwacja procesu
wykonywania zadania.
Inne - Zdolności matematyczne: Wiele osób chciałoby, aby do diagnozy
dołączono test z matematyki. Chęć ta powodowana jest ciekawością , lub
też faktem, że w ich programie nauczania znajdują się
elementy matematyki.
W przeciwieństwie do czytania i pisania, w matematyce jeden błąd
oznacza źle wykonane zadanie. Wymaga ona dokładności i jest, z natury,
hierarchiczna. Wiele aspektów w matematyce może podlegać
przetestowaniu, jak np. tabliczka mnożenia, prawidłowe stosowanie
operandów, zdolności związane z pamięcią (m.in. liczenie w pamięci) oraz
rozumienie pojęć i terminów. Na uwagę zasługuje fakt, że nie ma tu
czegoś takiego jak czytanie ze zrozumieniem, ponieważ jest to tylko test
na pamięć, a nie na zrozumienie.
128

Załącznik 2

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

Chociaż ważny jest wybór zadań, nie jest istotne ich pochodzenie, dopóki
mierzą to co mają mierzyć. Tak więc zadanie na zapamiętywanie cyfr
może pochodzić z jakiegokolwiek źródła, jako że wszędzie powinny być
opracowane normy.
Wielojęzyczność i dysleksja
Istnieje coraz większa potrzeba testowania osób z problemem dysleksji,
nie tylko w pracy, lecz także na potrzeby edukacji. W Unii Europejskiej
ograniczenia dotyczące tego, gdzie pobierać naukę nie są już zależne od
takich czynników jak narodowość (w domyśle język), zwłaszcza w
przypadku uczniów, którzy sami płacą za swoją edukację. Diagnozując
osobę wielojęzyczną z problemem dysleksji, musimy zadać sobie pytanie:
„W jakim języku testować?”. Odpowiedź brzmi: jest to zależne od celu
diagnozy. Jeżeli chodzi o przyznanie pomocy w języku nauczania, wtedy
diagnoza powinna odnosić się do trudności, jakie osoba napotyka właśnie
w tym języku. Należy być ostrożnym podczas interpretacji wyników,
upewniając się, czy w analizie wzięto pod uwagę stopień kontaktu z
językiem. Celem badania jest ustalenie, czy brak danej umiejętności
powodowany jest dysleksją, brakiem obycia w danym języku,
odpowiednimi metodami nauczania, czy też innymi czynnikami. Jeśli
istnieje taka możliwość, warto przetestować daną osobę w jej pierwszym
języku, aby potwierdzić wnioski z analizy.
Wielu Chińczyków jest uczonych i przyswaja język angielski przez naukę
na pamięć, przy niewielkim zrozumieniu zasad fonetyki. Jest zatem
nieodzowne, aby podczas interpretacji wyników wziąć pod uwagę metody
nauczania. Można zadać sobie pytanie, czy jeśli dana osoba nie posiada
umiejętności wymaganych do przeprowadzania operacji fonologicznych,
to czy nadal nie należy jej się pomoc w tej sferze, nawet mimo, że nie ma
ona problemu dysleksji. Odpowiedź musi być zależna od sytuacji.
Zastosowanie technologii komputerowej okazuje się użyteczne przy
diagnozie niektórych osób wielojęzycznych, ponieważ pozwala na
prezentację nagranych wcześniej, bazujących na słuchu testów, jak
również na udzieleniu instrukcji w pierwszym języku danej osoby.
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Rozwój testu
Aby testy mogły zostać wykorzystane w różnych sytuacjach należy
wprowadzić pewne zmiany, pozwalające dostosować je do wymogów
językowych i kulturowych danego kraju. Testy można podzielić na
trzy typy:
a) Te, które nie wymagają przetłumaczenia (np. wybijanie rytmu i
zadania wzrokowe)
b) Te, które nie wymagają „przetłumaczenia”, ale wykorzystania
słownictwa z danego języka, co z kolei może wpłynąć na
zawartość testu (np. w ćwiczeniu na zapamiętywanie cyfr może
dojść do zmiany w ilości pozycji, ze względu na różnice długości
nazw cyfr w różnych językach).
c) Te, które wymagają dokładnego tłumaczenia i modyfikacji (np. przy
pisowni, czytaniu, zadaniach z użyciem rymów i aliteracji).
Podczas przygotowań do stworzenia nowego narzędzia diagnostycznego
ważne jest, by rozumieć podstawy tworzenia testów. Przykładowo, w
zadaniach dotyczących pisowni nie można po prostu zrobić przekładu z
jednego języka na inny. Tutaj wymagane jest rozumienie specyfiki języka,
jego elementów składowych, a także struktury gramatycznej.
Mogą być potrzebne dwa typy testów:


Testy znormalizowane – w których należy się orientować w jaki
sposób osoba badana odpowiada, w odniesieniu do
reszty populacji.



Testy bazujące na kryteriach – te testy używane są w sytuacjach,
kiedy znaczenie ma jedynie to co potrafi i czego nie potrafi zrobić
dana osoba. Nie mają tu znaczenia osiągnięcia innych.

W momencie przyznawania środków (finansowych, ludzkich albo innych)
trzeba zwykle określić potrzeby pojedynczej osoby w odniesieniu do
potrzeb innych, a zatem uzasadnić taki, a nie inny ich przydział. W tym
przypadku ważne jest zastosowanie testów, które wypróbowano na całej
populacji. Przykładem może tu być test rymów (rozpoznawania i
tworzenia – przyp.MB), w którym większość osób dorosłych uzyskuje
dobry wynik.
Za pomocą testów możemy określić aktualny poziom funkcjonowania
osób badanych także wykorzystując testy bazujące na kryteriach. Za
przykład może posłużyć matematyczny test sprawdzający umiejętność
130

Załącznik 2

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

mnożenia. Dla zbudowania planu uczenia się tabliczki mnożenia, nie ma
znaczenia dla danej osoby, jakie wyniki osiągną w tym zadaniu inni. Nie
są tu wymagane żadne normy. Będąc dorosłą osobą powinna w
przeszłości zostać nauczona wykonywania tego typu zadań.
Proszę zauważyć, że nie ma czegoś takiego jak „test zredukowany
kulturowo”. Niektórzy twierdzą, że niektóre zadania badające
rozumowanie na materiale wizualnym (myślenie niewerbalne – przyp.MB)
wskazują na „zredukowanie kulturowe” (niezależność od środowiska
kulturowego , mogą zatem być stosowane we wszystkich krajach, bez
względu na jego charakterystykę kulturową – przyp.MB). Osoby, które tak
twierdzą nie rozumieją, że wspomniany test jest bezwzględnie związany
z daną kulturą. Przykładowo, test matryc jest często dołączany do gier
europejskich, a zatem ktoś z poza Europy mógłby mieć z nim problemy.
Oto przekrój testów, do którego można się później odnieść: Test
wymagający modyfikacji językowych, Czytanie – pojedyncze słowa,
Czytanie – nieistniejące słowa, Czytanie dłuższego tekstu, Czytanie
bezsensownego fragmentu, Pisownia wyrazów, Pisownia wyrazów
nieistniejących, Czytanie ze zrozumieniem, Różnicowanie dźwięków
mowy, Spuneryzmy, Aliteracje i Rymy.

Załącznik 2

131

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

Załącznik 3.
Przydatne kontakty
Poniżej znajduje się lista danych kontaktowych partnerów Projektu
WŁĄCZANIE, a także powiązanych z projektem krajów i organizacji.
Bułgaria
Instytucja: Towarzystwo Dysleksji – Bułgaria
Adres: ul.Tzarkovna nezavisimost #8, vh.2, et.3, ap.18, Rousse -7000,
Bułgaria
Telefon: +35982 223376
Fax.: +35982831537
Email: dabg_rousse@yahoo.com;
Adres strony internetowej:
Grecja
Nazwa oryginalna: Audio-Psycho-Phonology Center (Centru AudioPsycho-Fonologii)
Adres: 79 Alexandras Avenue, Ateny 11474
Telefon: +30 210- 6411059
Nazwa oryginalna: Center for the remediation of dyslexic children and
adults (Centrum Pomocy dla Dzieci i Dorosłych z Problemem Dysleksji)
Adres: Leoforou Marathonos 109, Pallini, T.K. 153 51
Telefon: +30 210 6667382
Nazwa oryginalna: Center of Psychiatric Health (Centrum Zdrowia
Psychiatrycznego)
Adres: Thessaloniki, Kaftatzoglou 36, 544639
Telefon: +30 2310 845130
Nazwa oryginalna: Child Protection Centre (Centrum Opieki nad Dziećmi)
Adres: Michalinio, Akti Kountourioti 3, 185 34 Pireas
Telefon: +30 210 4172400
Nazwa oryginalna: Child’s Hospital (Szpital Dziecięcy)
Adres: Agia Sofia, Institute of Child’s Health (Instytut Zdrowia Dziecka),
Goudi, Ateny
Telefon: +30 210 7794907, +30 210
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Nazwa oryginalna: Ellenike Etairia Dyslexias
Instytucja: Greckie Towarzystwo Dysleksji
Adres: Iraklithon Street 41, Voula, 177-73 Ateny, Grecja
Telefon: +30 1899 1817
Fax.: +301960 4100
Instytucja: Greckie Towarzystwo Dysleksji
Adres: Xenofontos 114, 176 74 Kallithea, Ateny
Telefon: 0030 210-9430787
Instytucja: Greckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego Dzieci i
Neuropsychiatrii
Adres: Semelis 34, 115 28 Ateny
Telefon: +30 210 7700570
Instytucja: Instytut Badań nad Dzieckiem „Spiros Doxiadis”
Adres: Department of Special Diagnosis (Wydział Diagnozy Specjalnej),
Karea 11, 116 36 Ateny
Telefon: +30 210 9234347
Instytucja: Centrum Medyczno-Pedagogiczne Neo Irakleio Attikis
Adres: Ateny, Sokratous 32, N. Irakleio, T.K. 141 22
Telefon: +30 210 2816598
Instytucja: Ministerstwo Edukacji i Religii
Adres: Wydział Edukacji Specjalnej, Ermou 15 101 85 Ateny 0030-2103231770
Telefon: 0030-210-3231770
Instytucja: Instytut Neurolingwistyki
Adres: Ateny, Grecja
Email: ggnn@hol.gr
Instytucja: Centrum Zdrowia Psychiatrycznego
Adres: Ioulianou 18A Ateny
Telefon: +30 210- 3604929, 3604972
Instytucja: Centrum Psychologiczne Grecji Północnej
Adres: 56701, Retziki, Thessaloniki
Telefon: +30 2310 93221
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Instytucja: Centrum Psychologiczne Xanthis
Adres: ‘Chrisa-Xanthis’, 67100 Xanthi
Telefon: +30-2541-23755, +30-2541Instytucja: Pediatryczny Neuropsychiatryczny Szpital Publiczny
Adres: Ntaou Pentelis 19009 Rafina
Telefon: +30 294 23540
Instytucja: Specjalna Jednostka Diagnostyczna
Adres: Karea 11, 11636 Ateny
Telefon: +30 210 9232347
Instytucja: Studenckie Centrum Zasobów, Uniwersytet La Verne
Adres: PO Box 51105, 14510 Kifassia, Grecja
Telefon: +30 1 6233 221
Email: src@laverne.edu.gr
Węgry
Nazwa oryginalna: Diszlexiás Gyermekekért Egyesület
Adres: 1114 Vilanyi Ut 11-13, Budapeszt, Węgry
Telefon: +36 1 30605 84
Email: mate@ludens.elte.hu
Nazwa oryginalna: Dyslexias Gyermekekert Egyesulet
Adres: 1114 Villanyi Ut 11-13, Budapeszt, Węgry
Telefon: +361 178 2781
Fax. +361 180 3795
Nazwa oryginalna: Magyar Diszlexia Oldalak
Strona internetowa: www.diszlexia.hu
Nazwa oryginalna: Startdyslexia
Adres: Eszék Utca 5
Telefon: +36 30 992 7764
Fax. +36 14 66 505
Email: e hegedusfam@matavnet.hu
Nazwa oryginalna: Startdyslexia
Adres: Eszékutca 5, 1114 Budapest, Hungary
Email: hegedusfam@axelero.hu
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Poland
Nazwa oryginalna: Polskie Towarzystwo Dysleksji
Instytucja: Polish Dyslexia Association (Polskie Towarzystwo Dysleksji)
Adres: Pomorska 68, 80 - 343 Gdańsk, Polska
Telefon: 00 48 58/ 523 4 333
Fax. 00 48 58/ 523 4 325
Email: psymbg@univ.gda.pl
Dodatkowy adres Email: ptd_gdansk@wp.pl.
Strona internetowa: http://dysleksja.univ.gda.pl
Dyżury telefoniczne: środy i czwartki (9.00 -14.00)
Rumunia
Instytucja: Rumuńskie Towarzystwo Dysleksji
Adres: Str. BD. 1 Decembrie 1918, NR.64A, BL.VN 7, Sc. A, Ap. 18, Et.4,
Sector 3, Bukareszt, Rumunia
Zjednoczone Królestwo
Instytucja: Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji
Adres: 98 London Road, Reading, RG1 5AU
Telefon: 0118 966 8271
Fax. 0118 935 1927.
Email: admin@bdadyslexia.org.uk
Strona internetowa: www.bdadyslexia.org.uk
Adnotacja: Narodowa organizacja wspierająca rodziców i
osoby indywidualne.
Nazwa oryginalna: Adult Dyslexia Organisation (Organizacja Osób
Dorosłych z Problemem Dysleksji)
Telefon: 07974 755 163
Email: dyslexia.hq@dial.pipex.com
Strona internetowa:
www.futurenet.co.uk/charity/ado/adomenu/adomenu.htm
Adnotacja: Organizacja prowadzona przez osoby z problemem dysleksji,
dla osób z problemem dysleksji, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie.
Posiada również kontakty o charakterze międzynarodowym.
INNE KONTAKTY
Aby uzyskać listę innych kontaktów , zapraszamy pod następujące strony
internetowe: Europejski Towarzystwo Dysleksji (European Dyslexia
Association) - www.dyslexia.eu.com
Fundacja Światowa Sieć Dysleksji (World Dyslexia Network Foundation) www.wdnf.info
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Załącznik 4.
Krótki przewodnik technologiczny
Sprzęt
W sieci istnieje wiele przewodników dotyczących technologii, nie jest
zatem naszą intencją, aby przedstawiać tutaj szczegółowy jej przegląd.
Poniżej znajduje się jednak podstawowy przewodnik po dostępnej
obecnie technologii, wraz z informacjami dotyczącymi form dostępu do
niej. Aby przejrzeć ofertę oprogramowania komercyjnego (w większości
dla użytkowników z Wielkiej Brytanii) wejdź na stronę www.emptech.info.
Tabela 1: Rodzaje technologii pomocniczych
Umiejętności związane
z piśmiennością
Pozyskiwanie
informacji

Tworzenie informacji

Komponenty odnoszące
się do piśmienności
Czytanie pojedynczych
słów
Czytanie ze zrozumieniem
Słuchanie ze zrozumienem

Wyrażanie myśli
Zapisywanie myśli

Sprawdzanie wyników

Umiejętności życiowe

Umiejętności związane z
używaniem klawiatury

Preferencje sensoryczne Wizualne
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Oprogramowanie
Tekst-mowa
Tekst-mowa
Dyktafon, zwykły
lub cyfrowy
Tworzenie mapy
pojęciowej
Tworzenie mapy
pojęciowej
Mowa-tekst
Oprogramowanie
prognostyczne
Korektory pisowni
Korektory
gramatyczne
Narzędzia do
nauki pisania
na klawiaturze
Powiększalniki
Czcionki i kolory
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Tekst-mowa (programy do odczytu tekstu)
Przy odpowiednim module mowy programy typu tekst-mowa dają nam
wspaniałe możliwości, w zakresie czytania i sprawdzania tekstu. Oto ich
przykładowe zastosowania:






Czytanie dokumentu w programie Word.
Czytanie dokumentu w formacie PDF (nie wszystkie programy do
odczytu tekstu dają takie możliwości).
Czytanie tekstów zamieszczonych w Internecie.
Sprawdzanie własnej pracy.
Sprawdzanie wymowy danego słowa lub frazy.

Dostępnych jest wiele programów komercyjnych, o różnych
charakterystykach, nieustannie zaś pojawia się nowe oprogramowanie.
Proste wyszukanie informacji w Internecie, na ten temat, ukaże nam wiele
możliwości komercyjnych.
Nie zakładajmy, że coś co jest za darmo, nie jest warte rozważenia.
Istnieje kilka dobrych, darmowych programów typu tekst-mowa,
dostępnych w Internecie. Trzeba pamiętać, że mają one swoje
ograniczenia, np. niektóre lepiej od innych czytają z sieci, lub dokumenty
w formacie PDF. Wszystkie korzystają ze swobodnego głosu. Niektóre z
podanych poniżej przykładów mają w ofercie odpłatne wersje z głosami
wysokiej jakości:









Natural Reader - http://www.naturalreaders.com/
Readplease - http://www.readplease.com/
SayzMe - http://www.datafurnace.net.au/sayzme/
Readpal - http://www.readpal.com/one/screenreader.htm
Key2Speak - http://www.madoogali.com/
Helpread - http://helpread.net/
Powertalk - http://fullmeasure.co.uk/powertalk/
Yread - http://spacejock.m6.net/Downloads.html

Te programy różnią się jakością, a także obsługą. Niektóre, takie jak
Readplease, dostępne są w wielu wersjach językowych, np.
holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim i
hiszpańskim. Warto wspomnieć, że wiele programów typu tekst-mowa, o
charakterze komercyjnym, daje możliwość zamiany tekstu mówionego na
możliwe do zachowania pliki mp3, pozwalając nam tworzyć bloki tekstu
elektronicznego (np. z Internetu), których możemy słuchać, za
pośrednictwem odtwarzacza mp3, w pociągu, autobusie, lub
nawet na plaży.
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Tworzenie map pojęciowych
Istnieje wiele różnych narzędzi do tworzenia map pojęciowych, każde
wyróżniające się czymś innym. Biorąc pod uwagę różnorodność metod
stosowanych w tych programach, zaleca się najpierw ściągnięcie kopii
programu, na okres 30 dni, aby go wypróbować i upewnić się, że jego
podstawy są zgodne z potrzebami użytkownika końcowego.
Istnieje również szereg dobrych, darmowych narzędzi do tworzenia map
pojęciowych, m.in.
Freemind - http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
Compendium - http://www.compendiuminstitute.org/
Czytanie celem sprawdzania
Korektory pisowni i gramatyki są integralną częścią Word’a, a więc nie
trzeba za nie dodatkowo płacić. Upewnij się jednak, że wiesz jak z nich
właściwie korzystać. Rozważ także uruchomienie funkcji autokorekty,
która będzie zastępować nieprawidłowo napisane wyrazy ich
poprawną wersją.
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Załącznik 5.
Media przyjazne dysleksji
Tutaj musimy rozważyć dwa aspekty:
a) Ustalanie własnych preferencji
b) Projektowanie dla innych
Projektowanie dla osób z problemem dysleksji
Użyteczność - Obszary do przemyślenia:
 Rodzaj czcionki (Times, Arial i Comic Sans są
najbardziej popularne)
 Rozmiar czcionki
 Odstęp między linijkami i justowanie
 Tekst - kolor czcionki
 Kolor tła
 Układ zawartości i nawigacja oraz ich intuicyjne wykorzystanie
Z reguły tekst powinien być wyjustowany do lewej strony, zostawiając
osobie z problemem dysleksji poszarpany prawy margines. Może to być
dla niej pomocne, przy odnajdywaniu tych miejsc, które musi przeczytać
ponownie, gdy wróci na daną stronę. Jeżeli cała prawa strona wygląda
tak samo, trudno jest cokolwiek zaznaczyć. Również zmieniające się
odstępy między słowami, efekt wyjustowanego obustronnie tekstu, może
stanowić duży problem.
Dziesięć wskazówek dla projektantów i autorów
1. Pozostawcie czyste tło i wyeliminujcie wszelkie rozpraszające
przedmioty, jeśli nie służą one do nauki.
2. Niech nawigacja będzie prosta, spójna, łatwa do nauczenia się
i zapamiętania.
3. Niech interfejs daje się przystosować w zakresie kolorów (tło i
czcionka) oraz czcionek (rodzaj, rozmiar)
4. Upewnij się, że wszystkie elementy są kompatybilne z
oprogramowaniem tekst-mowa i innego rodzaju
technologią pomocniczą.
5. W przypadku różnorodnego środowiska uczenia się (na czatach i
forach dyskusyjnych) upewnij się, że dysleksja nie stanowi
ograniczenia w uczestnictwie.
6. Utrzymuj szerokość tekstu na poziomie poniżej 80 znaków, długość
zdań na poziomie poniżej 20 słów. Tam, gdzie jest to możliwe pisz
w punktach, a tekst justuj tylko z lewej strony.
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7. Korzystaj z metod, systemów i uzgodnień, co do których wiesz, że
działają u osób z problemem dysleksji.
8. Zapewniaj wsparcie z tytułu niepełnosprawności, ale tylko w
przypadkach, gdzie została ona zdiagnozowana.
9. Rób próby z grupami użytkowników.
10.Zapewnij wsparcie osobowe, zarówno jako metodę nauczania, jak
i w ramach pomocy technicznej.
Ponadto, pamiętaj, że informacje muszą nadawać się do czytania. Oto
kilka wskazówek:
Niech przeciętne zdanie nie przekracza 15-20 słów, tam gdzie to możliwe.
Bądź zwięzły.
 Pisz w punktach, tak gdzie to możliwe.
 Używaj prostego, słownictwa ( ale nie bądź protekcjonalny).
 Używaj strony czynnej, a nie biernej.
 Przedstawiaj nowe pomysły, gdy twoja grupa się zebrała.
 W miarę możliwości unikaj używania odsyłaczy.
 Używaj ilustracji, aby jasno przekazać znaczenie.
 Zbierz informacje zwrotne od grupy użytkowników.
Aby sprawdzić, czy to co napisałeś nadaje się do czytania możesz wejść
na jedną ze stron poświęconych zagadnieniu czytelności. Strona szeroko
opisująca tę kwestię znajduje się pod adresem: http://www.readability.info/
Dziesięć wskazówek dla użytkowników
1. Jeżeli możliwa jest zmiana warunków uczenia się przy komputerze,
zmień je według swoich potrzeb.
2. Udzielaj projektantom i osobom odpowiedzialnym za zawartość
stron internetowych informacji zwrotnych, odnośnie tego jak
przyjazne (lub nie!) są sporządzone przez nich strony dla osób z
problemem dysleksji.
3. Jeżeli w warunkach uczenia się nie można dokonać zmian w
tekście, sprawdź czy możesz ten tekst skopiować i wkleić do
innego programu, jak np. Word.
4. Rozmawiaj z innymi użytkownikami programu
5. Aby korzystać z czatu, lub wysłać wiadomość, napisz najpierw to
co chcesz przekazać w programie Microsoft Word (korzystając z
korektora pisowni), a potem skopiuj wiadomość do strefy czatu.
6. Jeżeli z daną stroną trzeba się łączyć przez hasło, upewnij się, że
jest ono zapisane w kilku miejscach, o których pamiętasz.
7. Drukuj kiedy tylko jest to możliwe. Na wydruku łatwiej zrobić
adnotację, ponadto nie razi on w oczy tak jak monitor.
140

Załącznik 5

Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych

8. Używaj oprogramowania tekst-mowa, aby uzyskać dostęp do
zawartości strony, kopiując tekst, jeśli trzeba, w inne miejsce.
9. Jeżeli coś nie działa, nie zakładaj, że tylko ty masz problem.
10.Nie zakładaj, że wszystko trzeba robić za pomocą komputera.
Preferencje odnośnie ustawień
Wiele mówi się na temat preferencji użytkowników odnośnie stron
internetowych, mało kto jednak wprowadza stosowne funkcje.
Podstawowe zmienne standardy dotyczą:





Koloru tła
Koloru czcionki
Rodzaju czcionki
Rozmiaru czcionki

Każdy człowiek jest inny i nie istnieją żadne „ jedynie prawdziwe”
ustawienia komputerowe dla osób z dysleksją. Aby szybko ustalić swoje
preferencje, spróbuj wykorzystać informacje podane na stronie Projektu
Włączanie – www.includedyslexia.eu.
Znając swoje preferencje spróbuj tych samych ustawień podczas
korzystania z Word’a. Możesz jednak zechcieć wrócić do białego tła przed
rozpoczęciem drukowania, by zaoszczędzić na tuszu!
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Ten projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
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Projekt lub publikacja
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odpowiedzialności za
umieszczoną w nich
zawartość merytoryczną.

