
DYSLEKSJA ROZWOJOWA
Problem znany i nieznany

„Jesteśmy  w  dobrym  towarzystwie:  Andersen,  Rodin,  Edison,  Einstein,  Churchill,  Król  

Norwegii Olaf i jego córka Astryd- to też dyslektycy. Może i Ty do nich należysz…?”

Dysleksja  rozwojowa  -  nazwa  całego  zespołu  specyficznych  trudności  w  czytaniu  i 

pisaniu diagnozowana przy prawidłowym rozwoju umysłowym, co oznacza, że nie dotyczy 

to dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna ani dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Terminologia:

• dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego pisma;

• dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania, którym towarzyszą trudności w 

pisaniu;

• dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (nie tylko 

błędy typowo ortograficzne).

Dysleksja rozwojowa w liczbach

Dysleksja rozwojowa występuje u ok. 15 % populacji, z czego lżejsze przypadki stanowią 

ok. 10%, a poważniejsze ok. 4 %. Oznacza to, że w każdej klasie można spotkać średnio 

troje dzieci z tym problemem.

Jeśli  podejrzewasz  u  siebie  specyficzne  trudności  w  czytaniu  i  pisaniu  podejmij  

natychmiast pracę pod kierunkiem rodziców, nauczyciela- polonisty, pedagoga- terapeuty.  

Zbieraj dowody systematycznej pracy i z nimi zgłoś się do poradni.

To fakty:

1. Stwierdzenie dysleksji rozwojowej wymaga wielospecjalistycznej diagnozy

Uwaga: 

Stwierdzenie dysleksji rozwojowej często staje się wymówką zarówno dla dzieci, jak i dla 

rodziców. Uczniowie rozgrzeszają się w ten sposób z nieznajomości ortografii i niechęci do 

czytania.  Uważają,  że otrzymanie opinii  o  dysleksji  rozwiązuje problem i  zwalnia  ich z 

zajmowania  się  nim  w  dalszym  ciągu.  Nic  bardziej  błędnego.  Dlatego  ogromna 



odpowiedzialność spada na rodziców i nauczycieli

2. Uczniowie z dysleksją rozwojową mają prawo do diagnozy, terapii,  dostosowania 
formy nauczania i wymagań do ich poziomu

3. Otrzymanie opinii stwierdzającej dysleksję nie jest ostatnim, ale pierwszym krokiem 
na drodze do pokonania trudności

4. Prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje i zwolnienie od pracy, to wyrównywanie 
szans i skierowanie do pracy

5. Nigdy nie jest za późno na pracę nad trudnościami w nauce czytania i pisania

Uwaga: 

Niezależnie od tego, czy dziecko uczestniczy w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych, 

czy też nie, konieczne jest codzienne wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w domu
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